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A monarchia és Németország
ujabb békél epésre készülnek.

— Békejavaslat Wiison tízennégy pontja alapján. Vilmos császár vasárnap Bécsben volt. BECS, október 1. A P. N. jelenti:
Bitrián ujabb békelépése e héten a németekkel egyetértésben meg fog történni.
E lépés Wilson tizennégy pontja értelmében történik. Annál könnyebben lesz
ez lehetséges, mert a monarchia vezetőinek álláspontjából
kifolyólag
Wilson
tizennégy pontja alapján folytak már
régebben ts tárgyalások
Ausztria-Ma-

gyarországon
a horvát és a délszláv
kérdés tekintetében. Ennek a politikának
legtöbb támogatója maga Károly király.
Vilmos császár vasárnap Bécsben volt és
személyesen tárgyalt Károly királlyal. Az
uralkodók tárgyalásainak eredménye, hogy
a legközelebbi napok teendőinek tekintetében teljes megegyezés jött létre AusztriaMagyarország
és Németország
között.

A bolgár fegyverszünet
megalázó feltételei.
A helyzet mára két irányban is érlelődött.
Meaérkeze U a Reuter-irécia jelentése arról,
hogy Bulgária milyen föltételek mellett kapott fegyverszünetet az antanttól. Ezek a falételek a volt szövetséges teljes kapiulációját
jelentik a tegnapi ellenség előtt. A magyarázatok, amelyeket a bulgár válság első napjaiban — nyilvánvalóan fölösleges biztatás
gyanánt, de elég helytelenül é s nagy adag
rövidlátással — Berlinből és Bésből elárasztottak bennünket, tovább fenn nem tarthatók.
Megérkezett tehát a bécsi jelenés arról, hogy
Ferdinánd cár elárulta szövetségeseit, Malinov a király tudtával és beleegyezésével cselekedett, sőt azok a bolgár urak, akik Szalonikiben tárgyaltak, a király bizalmas emberei. Kár, hogy mindezt csak most, majdnem
elkésve tudták meg Bécsben.
A nap második nagy eseménye, hogy a
legközelebbi napokban Németországgal egyet
értve ujabb békajánlatot teszünk az antantnak. Az erről szóló távirati tudósításainkat
lapunk élén találja az olvasó. A békeajánlat
alapja Wilson ismeretes tizennégy jxmtja lesz
A bolgár fegyverszüneti szerződés feW
tételeiről és az ehhez fűződő egyéb eseményekről a következő távirati és telefon tudósításaink számolnak be:
LONDON, október 1. A Reuter-iigynökség értesülése szerint a bolgár fegyverszünet azonnal életbeléxpett és a béketárgyalá-

sok befejezéséig hatályban marad. A fegyverszünet tisztán katonai természetű és feltételei a között a következők vannak:
1. Görögország é s Szerbia megszállott
területének azonnali kiürítése.
2. A hadsereg azonnali leszrelése.
3. Mindennemű forgalmi eszköznek, hajóknak, vasutaknak a szövetségesek részére
való átadása. A szövetségesek felügyelnek a
fegyverek felett, amelyeket össze keik gyűjteni és be kell raktározni.
4. A szövetségesek szabad átvonulási
jogot nyernek Bulgáriában és a sztrátégiailag fontos pontokat megszállják. A bulgár
területeket angol, francia és olasz csapatok,
a görög területeket görög, a szerb területeket szerb csapatok szájlják meg.
A háború befejezése utáni területváltozásokról egy sző sem foglaltatik a fegyverszüneti szerződésben. Elhatározták, hogy e
kérdéseket az általános béketárgyalás idejére halasztják. E tárgyalások befejezése által a Balkánon tartós békét vélnek biztosítani.
SZÓFIA, október 1. (Hivatalos.) A megkezdett fegyverszünetnek megfelelően ma
felfüggesztettük a hadműveleteket.
SZÓFIA, október I. A Szófia ellen előnyomuló katonaszökevényeket a kormány
csapatai Vladojáig (Vitosz) visszanyomták.
A főváros nincs veszélyben.

Ferdinánd bolgár király irónbeszéde Bulgária
békeajánlatáról.
Szófia, október 1. Malinov miniszterUraim! Az ország általános helyzete
elnök tegnap délután nyitotta meg a és a rendkívüli gondosság, amelyre sziikszobranje rendkívüli ülésszakát és fel- ségünk van, hogy a kötelességét hősiesen
olvasta a következő királyi trónbeszédet: teljesítő hadsereg szükségleteit
kielégít-
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sük, ez év májusban szükségessé
tette
a jelenlegi kormány megalakítását. A
közvélemény által kijelölt és bizalomra
méltó kormány ama rövid idő alatt,
mióta az ország ügyeit vezeti, mindent
elkövetett, amit a körülmények megengedtek, hogy megoldja ama nagyszámú
kérdést, amelyet a háborús évek során
elkövetkezett helyzet teremtett. Képviselő
Uraim! Szövetségeseink
iránt a legnagyobb lojalitással eltelve én és a kormány csak arra gondoltam, hogy kötelességünket a hazával szemben teljesítsük és neki, valamint vitéz csapatainknak lehetővé tegyük olyan tisztességes
béke elérését, amely méltó azokhoz a
fájdalmas
áldozatokhoz,
amelyeket a
nép az egységének eléréséért folytatott
küzdelemben hozott. Ebben az értelemben megtettünk mindent, ami lehetséges
volt,
végre a kormányom a helyzet érett megfontolása
után
elhatározta, hogy számos ellenségünknek javaslatot tesz, hogy
lépjenek tárgyalásra a fegyverszünet, esetleg a béke megkötése végett.
Képviselő Urak! A kormány, amely
szeme előtt tartja a létrejött helyzetet
és ama kérdések tömkelegét,
amelyekei
az a helyzet felvetett és még felvethet,
elhatározta, hogy rendkívüli
ülésszakra
hivja össze a nemzetgyűlést. Ez magától
értetöleg nem zárja ki azt, hogy a nemzetgyűlés e rendkívüli ülésszakában más
ügyekkel is foglalkozhassék,
amelyeket
a rendes szabályszerű kormányzat szükségletei követelnek meg. Uraim! Abban
a meggyőződésben,
hogy
tanácskozásaimban és elhatározásaimban
annak
az ügyességnek, bölcsességnek és hazafias érzésnek fogják tanújelét adni, amelyet a jelen pillanat megkövetel, a Mindenható áldását kérem munkájukra és a
tizenhetedik nemzetgyűlés negyedik rendkívüli ülésszakát megnyitódnak
jelentem
ki. Éljen Bulgária! (Hosszantartó tetszés.)
A trónbeszéd felolvasása után következett a szokásos istentisztelet, amire
Malinov miniszterelnök javasolta, hogy
a szobranje péntekig napolja el üléseit,
hogy kimerítő képet terjeszthessen a
nemzet képviselői elé s az általános
helyzetről és különösen a fegyverszünet
és a béke megkötésére inditott tárgyalásokról. A gyűlés ezt a javaslatot elfogadta, mire az ülést berekesztették.
Ferdinánd király megszegte
a szövetségi hűséget
Bécs, október 1. A P N. jelenti; Mértékadó helyen egyre élesebb kritikával kisérik
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Ferdinánd király szereplését. Azt hiszik, most
már elérkezett az ideje annak, hogy a közvéleményt felvilágosítsák arról, hogy a bolgár király a szövetségi hűségig
mégszegte.
Elég tisztázottnak látják a helyzetet, hogy
megállapítsák, hogy) Ferdinánd király
egy
percig sem vojt Mallnovval ellenkező véleményen és az áilamsinyben jelentékeny szerepe vol t. Lnkov, Radev és Liacsev, akik Szafonikiban az antant feltételeit elfogadták, az
ő bizalmas emberei voltak.
Bécsi félhivatalos m a g y a r á z a t
Bulgária magatartásáról.

Bécs, október 1. Vezető külpolitikai
körökben tegnap még reménykedtek abban, hogy a szobranje ülésén Radoszlavovnak sikerülni fog az antant által Bulgáriának szabott súlyos feltételek miatt
a békét még gondolatban is elutasítani
és hogy megtudják majd" akadályozni,
hogy Malinov fegyverszüneti kérésének
további következményei legyenek. Ugyanekkor azonban megállapították, hogy a
Szalonikiba küldött bolgár megbízottak,
az antant feltételeinek elfogadása mellett,
megkötötték a fegyverszünetet és igy
Malinov befejezett tény elé állította a
nemzetgyűlést. Bécsi diplomáciai körökben tartanak attól, hogy az elnapolás
csak taktikai okokból töitént, hogy Malinov időt nyerjen, aki arra is számit,
hogy a bolgár nemzetgyűlést pénteken
újból befejezett tények elé állítja, hacsak
némileg is sikerül neki az antant feltételeit összeegyeztetni Bulgária érdekeivel.
A b o l g á r o k o l y a n békét kötnek,
amilyet kapnak.
Bécs, október 1. Jólértesült körökben bizonyosak abban, hegy Malinovnak a szobranje szabad kezet ad tervei keresztülviteléhez. Ezért számolni kell azzal, hogy a bolgárok valószínűleg olyan bék^t fognak kötni
az antanttal, amilyet tudnak.

A* antant minden föltételét
elfogadta Bulgária
Párís, október 1. A Reuter-ügynökség
jelenti hivatalosan: Miután Bulgária
minden
feltételt elfogadott, Macedóniában beszüntették az ellenségeskedést. (M. T. I.)
t

Francia

lapvélcméno^k

Bulgária

lépésérői
Genf, október 1. A Havas-ügynökség
jelenti Szalonikiből: A bolgároknak engedélyezett fegyverszünet t a r t a m á t Franchez tábornok szándékosan elhallgatta, mert a három
bolgár megbízottnak Szófiába jelentést kell
küdeiiie. A párisi sajtó nem győzi dicsérni
Radev bolgár követet, akinek köszönhető,
hogy Szalonikiban olyan gyorsan ment végbe
a fegyverszüneti tárgyalás. A francia szociáldemokrata sajtó Bulgária magatartásáról a
'lege 'cdcdkozóbb hangon ir. Míg a Baiaille azt
mondja, hogy Bulgáriának az Ítéletet mint
egy elfogott gonosztevőnek, a börtönben kell
megvárnia, minden fegyverét, vasutját és
hadieszközét ki kell szolgáltatnia, Sembat a
Humanitéban nagyon fél a következményektől, amit előidézhet Bulgária lépése a bolgárok, szerbek és görögök között. H a a népek
szövetsége fennállana, akkor igazságosan lehetne ítélkezni, igy azonban a szövetségeseknek^arra kell törekedni, hogy Szerbia és Görögország követeléseit összíhangba hozzák a
bolgárok követeléseivel.

Szeged, 1918. október 2.

Hussarek a helyzetről.
— A reichsrat
Bécs, október 1. Az osztrák képviselőház
több heti nyári szünet után ma tartotta első
ülését. Az összes pártok majdnem kivétel
nélkül megjelentek. A nagyközönség soraiban
volt Fürstemberg ,Miksa herceg, az osztrák
urakháza elnöke, Vilmos császár benső híve.
A pártok tegnapi értekezletükön elhatározták, hogy a mai ülésen csak a miniszterelnök beszédét hallgatják meg, azután az ülést
szerdára elnapolják. Az ülés nem nagy rendben folyt le. A csehek, akik előbb azt híresztelték, hogy tüntetően távolmaradnak, majdnem teljes számban megjelentek és folytdmá
közbeszólásokkal
zavarták a miniszterelnö'köt beszédében. A csehek bizonyára a harcterekről érkező híreken felbátorodva, olyan
közbeszólásokat tettek a mai ülésen, amelyekre senki sem emlékszik még ebben a viharokhoz szokott népparíameri ( tjien sem, A
csehek éles közbeszólásai elhangzottak
anélkül, hogy az elnök, végy a német képviselők
csak kissé is leintették voMü őket.
Huszarek beszéde közben a csehek folyton közbekiáltották:! El Németországtól!
A
mikor a délszláv kérdés, 'Bosznia-Hercegovina ügye került szóba, a csehek és délszlávok dühösen közbekiáltottak:
— Mit keresett Tisza Boszniában?
TfSza
véreb!
Megállapítható, hogy Huszarek beszéde
különösebb hatás nélkül hangzott el. A németek. akik láthatóan lehangolt
lelkiállapotban
voltak, csak lanyhán és ritkán
fejezték ki
tetszésüket. Az ülés azzal végződött, hogy
Gross elnök megállapította a holnapi ülés
napirendjét.
Az ülésről szóló részletes tudósítás a következő :
Gross elnök megnyitó beszéde után Hussarek miniszterelnök állott fel szólásra. Részletes felvilágosítást adott az általános helyzetről. Többek között ezeket mondotta:
— Bulgária fegyverszünete kétsélenül komoly'helyzetet teremtett délkeleten a monarchia számára is. Ez a helyzet azonban egyáltalán nem válságos. Németországgal együttesen haladéktalanul megtettük a szükséges
és nagyarányú katonai intézkedéseket. Ezek
most folyamatban vannak és illetékes helyről
nyert értesülésem szerint kijelenthetem, hogy
mindent megtettünk, amivel biztosithatjuk a
Balkánon a dolgok ránk nézve kedvező fejlődését. (Helyeslés a baloldalon.) Ezen a
fronton is vállvetve harcolnak csapataink a
németekkel.
A csehek közbekiáltanak: El Németországtól!
A miniszterelnök ezután aztí fejtegette,
hogy a monarchia több ízben tett komoly lépést a béke érdekében — mondotta Husisarek
— bizonyos ménfékbén már megvárt az egyet
értés, főképpen abban az irányban, hogy az
annak idején elkövetkező békekötéstől valamennyi fél nem supán a hadiállapot megszűnését kívánja, hanem a béke állandó biztosítását is. Ehez az alapgondolathoz hozzá kellene kapcsolni a külügyminiszter javaslatában foglaltakat, amelyekre
támaszkodva
olyan megállapodásokat volna szükséges előkészíteni, amiket egy, vagy más formában
végre mégis meg kell állapítani még a háború folyamán. Ennek az órája is fog ütni.

ü l é s e . —•

Viharos kiáltások a sebeknél: Ütni fog a
mi óránk.
Hussarek folytatta: Mi mindenkor hajlandók vagyunk a kiengesztelődésre és az igazságosságra. A miniszterelnök ezután a lengyel kérdésre tér át. Ez a
legaktuálisabb
kérdés, mondotta. Lengyelország azon az
uton van, hogy mint független tényező, rendezkedjék be Európa politikai életében. Tudjuk, hogy Lengyelországban hatalmas áramlatok vannak, amelyek a függetlenség gondolatát a monarchiához való szoros
happsofm
formájában akarják megvalósítani. Netn veheti rossz néven senki Ausztriától, ha ezekkel a töekvésekkel rokonszenvezik és ezeknek az útját egyengetni igyekszik. A hódifás
gondolatának leghalványabb árnyalata ép oly
távol van tőlünk', mint a rábeszélés kísérlete.
Hussarek ezután a délszláv
kérdéssel
foglalkozik Bosznia-Hercegovina helyzete is
azok közé a kérdések közé tartozik, amelyeknek a megoldását má rmost a legnagyobb
gondossággal és figyelemmel kell előkésziteni. Mi ezt az országot továbbra is meg akarjuk és fogjuk tartani, mint a monarchia egyik
részét. Bosznia-Hercegovina nem vált sem
Ausztriának, sem Magyarországnak részévé,
de birodalmi tartomány sem lett belőle, ami
egyébként-a dualizmus
rendszere
meífett
nem is volt lehetséges. Integrális és elválaszthatatlan részévé lett
Ausztria-Magyarországnak és közjogilag mégis meghatározatlan!
semleges valami maradt. Ebben a dologban is
teljes világosságot és tartós rendezést 'kívánunk. Ennek a módszerére nézve meg kell
állapodnunk. Távol van" tőlünk, hogy ezt a
jogot feladjuk, vagy elceréljük, esetleg má>sutű elérhető kompenzációik reménységeért,
Mindenekelőtt a szóbajövő kérdések rendezésénél a jogos kívánság és érdek legyen az
irányadó. Itt is az önrendelkezési jog alapján
kifejlődött együttműködéssel és egyetértéssel lehet eredményt elérni. Ezzel természetesen egyelőre csak .a keretet adtuk meg, a
melybe a különféle népeket lehet beilleszteni. Ehhez a kerethez azonban feltétlenül ragaszkodnunk kell. Nekünk az osztrák érdeker
ket kell figyelembe vennünk.
Nagyon sok
osztrák munkát fordítottunk e terület fejlesztésére. Sok drága osztrák vért ontottunk
megvéde'mezésére, semhogy könnyen lemondanánk róluk. Senki sem kényszeríthet bennünket arra, hogy jogainkról iefnondjunk, ezt
a kérdést csak tárgyalások utján rendezhetjük, a tárgyalásokon védeni fogjuk álláspontunkat és azt érvényesíteni is tudjuk.
Hussarek beszéde további; részében belpolitikai kérdéekkel, majd élelmezési ügyekkel foglalkozott. Kijelentette, hogy Ausztriának, hiányát elsősorban Magyarön'szág
fogja
fedezni. A nagyar kormány — mondotta —
köszönetet érdemel azért, hogy elvileg késznek nyilatkozott arra, hogy Ausztriát a lehetőséghez képest ellássa és emellett azt kívánja, hogy Ausztria annak idejéén az iparcikkek kicserélésénél különösen a magyar mezőgazdaság részére nélkülözhetetlen tárgyakat bocsásson rendelkezésre.

flloskovifz József

ÉPÜLET-ÜVEGES SZEGED, VITÉZ-UTCA 21.
Minden üveges szakmába vágó munkát vállalok.
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A szegedi királylátogatás előkészítése.

A német politikai
válság.

Szeged, 1938. október 2.

(Saját tudósítónktól.) Néhány nappal azelőtt
megirta már a Délmagyarország, hogy a királyi pár minden valószínűség szerint október
30-án érkezik Szegedre, ahol előreláthatólag
egy egész napot fognak tölteni. A királyi pár
szegedi tartózkodásának ideje alatt aKass-szállodának külön e célra átalakított és berendezett
termeiben fog lakni. Az átalakítási munkálatokat a legközelebbi időben valószínűleg néhány
nap múlva megkezdik és huszadika körül Szegedre érkezik a királyi udvarnagy kiküldöttje,
aki a berendezési munkákra felügyel és elrendezi a fogadtalási és egyéb ünnepségeket.
A királylátogatás ügyében kedden délelőtt
értekezlet volt dr. Kelemen Béla főispánnál. Az
értekezleten részt vett dr. Somogyi Szilveszter
polgármester, dr. Szalay József rendőrfőkapitány
és a tanács tagjai csaknem teljes számban. Az
értekezleten dr. Kelemen főispán bejeiéntette,
hogy a királyi pár minden valószínűség szerint
október 30-án érkezik Szegedre. Közölte ezután
a részleteket, hogy a király nagy személyzettel
érkezik, több magasrangu katona és főúr kíséretében. Napokkal a királyi pár megérkezése
előtt Szegedre szállítják az udvari fogatokat és
egyéb szükséges dolgokat, ugy, hogy az előkészületi munkákhoz már most hozzá kell
fogni.
Az értekezleten, amely bizalmas jellegű
volt, megáhapodás történt a fogadtatás részleteire nézve és főbb vonásokban megállapították a királylátogatás napjának programját.

Ehhez természetesen "még az udvar beleegyezését kell kikérni.
Elhatározta az értekezlet, hogy a királylátogatásról értesítem fogják a szomszédos törvényhatóságokat, hogy azok képviseltethessék
magukat az ünnepségeken és a király elé juttathassák hódolatuk és rendületlen hüségük
kifejezését.
Az értekezlet által megállapított programmvázlat szerint délelőtt lesz az uj közkórház
alapkőletételi ünnepsége. Az uj kórház a Vásárhelyi-sugáruti vámház környékén fog tudvalevőleg felépülni, itt fogják tehát megtartani az
ünnepséget. Délután a rokkant katonák javára
nagyszabású népünnepély lesz a Széchenyitéren. A népünnepélyt belépődíjjal egybekötve
rendezik és az a terv, hogy sátrakat fognak
fölállítani, amelyeket a királyi pár a délutáni
órák folyamán sorra látogatna. Szerencsekerék,
póznamászás, gázcsárda, konfetli-sátor és a
még szokásos más sátrak szerepelnének a népünnepély programmján.
A királylátogatás előkészületei egyébként
már folyamatban vannak. Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a városház épületének kijavítása és átfestése, legközelebb pedig megkezdik az utak, különösen a fő-utvonalak
rendbehozását, a háborúban elhanyagolt parkok
és szobrok kijavítását, szóval mindazoknak a
hiányoknak pótlását, amelyek csak a háborús
gazdálkodás nehézségei következtében keletkeztek.
•••••nBaaaHmBiiiBHHeaKiKa!

V

Magyar háborús célok.

Ezt a három szót igy egymás mellett először
halljuk azóta, mióta a monarchiánk Szerbiáihoz küldött hadüzenete után belerohant a véres őrületbe Európa. Az ötödik éve tartó,
hatalmas értékeket, millió és millió embert
megemésztő háború méreteihez mért rettenes végvonaglások közepette közeledik a vég
felé. Hivatalos köreink eddig mindig hangoztatták, hogy a monarchia védelmi háborút
folytat. Most, hogy különösen Bulgária kapitulációja óta merészebben és nyíltabban állnak lesben, akiknek háborús célja Magyarország megcsonkítása,
hallatni kellene magyar hivatalos köreinknek szavukat a mi háborús céljainkról. Hogy a csehek miként végtegez ik Ausztriával elszán)t küzdelmüket, a
lyet ők függetlenségi harcnak neveznek,
Ausztria és esetleg a békekonferencia dolga
tesz. De a tizennégy, esetleg a tizenhat magyar^ vármegyére vonatkozó aspirációkról
és egyebekről most már nap-nap után kéne
itthon is; 'szónak esni. Miért nincs ezekről a
kérdésekről Európához szavunk? A szövetséges, a semleges és a háborúskodó Európához.
Magyarország nem akar hódítani. Magyarország is önvédelmi harcot folytat. Harcol
területe csorbítatlanságáért, állami élete tökéletesebb kiépítéséért, gazdasági ereje felszabadításáért. Ezek a mugyar luiborus célok.
A mai nagyon komoly időkben máskép képzelni 'sem lelvet, mint hogy ezek erőteljes,
lelkes, az eddigieknél sokkal, de sokkal bátrabb megszólaltatását és szolgálatát célozza
az az alakulás, amely ma jött létre Budapesten ellenzéki képviselőkből. Munkásságuk ép
ezért alkalmas arra, hogy a legnagyobb
figyemet felkeltse és mély nyomokat hagyjon
a vajúdó, most nagy dolgokra hivatott magyar politikai életben, amelyet el posvány ősit
és megfoszt minden lendülettől a politikai ortodokszia, az, hogy csalhatatlan és megváltozhatatlan dogmákká léptetnek elő törvényeket, amelyek ép ugy ki vannak téve az

idő vasfogának, mint más régiek, amelyeket
nem is olyan események, mint a világháború,
hanem csak az idő és vele a viszonyok változása tett elavultakká.

Budapestről telefonálja tudósítónk :
A kül- és belpolitikai heiyzet folytonos
változásának megbeszélésére és a szükséges teendők egységes megállapítása
eéljábój az ellenzéki képviselők közös
bizottságot alakítottak, amelyben minden
párt két-két taggal vesz részt. A kép-y
viselők addig is, amig a Ház összeül
minden este tanácskoznak. Hir szerint
ezeken a tanácskozásokon a magyar
háborús célok kérdése is szóba kerül.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
képviselőház elnöksége arra a kérdésre, vájjon törtentek-e lépések a Ház összehívására
vonatkozóan, azt a választ adta. hogy a Ház
összehívása iránti kérelmek ezidőszerint senki részéről nem terjesztettek elő és a Ház
összehívásának napját egyelőre még nem állapították meg.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
A 48-as 'alkotmánypárt körhelyiségében kedden este a párt tagjai nagyszámban jelentek
meg. A kormány részéről Wekerle Sándor
miniszterelnök, Szferényi,
Serényi és Windischgru'tz miniszterek, több államtitkár, továbbá számos képviselő voltak ott. Az este
folyamán a párt végrehajtó bizottsága ülést
tartott, amelyen a politikai helyzetet vitatták
meg és több uj agot vettek föl.
Budapestről telefonálja tudósi tónk; Wekerle Sándor miniszterelnök kedden este fél
tizkor Bécsbe utazott.

Budapestről
telefonálja tudósítónk:
A román nemzetiségi párt tagjai jövő
hét közepén Budapestre érkeznek, ahol
a parlament újbóli összeülése előtt tanácskozzanak az események által keletkezett helyzetben követendő eljárásukról.

E r z b e r g e r n e m vállalja a külügyi
államtitkári állást
Berlin, október 1. Tegnap délután Payer
alkancellár nem igen volt hajlandó a kancellári állást, vállalni, bár a császár nyomatékosan kívánja, hogy parlamenti férfin legyen a
kancellár és hogy az összes vezető állásokat
képviselőkkel töltsék be. A császár hir szerint
annak a kívánságának adott kifejezést, hogy
a pacifistának ismert Erzberger legyen a külügyi államtitkár. Erzberger nem mutat, hajlandóságot arra, hogy a császár kivánságának
engedjen és tegnap este több képviselő előtt
már ki is jelentette, hogy véglegesen visszautasította az állást. Maga helyett Richthofen
bárót ajánlotta.

Kombinációk az uj kormányról.
Berlin, október 1. Politikai körökben élénken találgatják az uj parlamentáris kormány
u j embereit. Általános az a vélemény, hogy a
centrum képviseletében Erzberger fog belépni a kabing^Jje mint külügyi államtitkár, ámbár sok liive van báró Richtbofennek, aki a
baloldali nemzeti szabadelvű pártot képviselné az u j kormányban. Ebért szociáldeirfokrata képviselőt jelölik a belügyi államtitkárságra és ezzel a helyettes kancellárságra,
a birodalmi gazdasági hivatal élére pedig
Legient, a munkásszervezetek vezérét és a birodalmi kincstári hivatal államtitkári állására dr. Suedekum szociáldemokrata pártvezért. Több a találgatásnál az, hogy báró Reéhen'berg, a eentrumpárt t a g j a fogja átvenni
a gyarmati ügyek vezetését, A baladópárt részéről Fisehbeck lépne be az u j kabinetbe.
Berlini

lapok a kancellár

távozásáról
Berlin, október 1. Hertling kancellár távozásáról a nagynémet sajtó, valamint a
jobbpárti lapok hallgatnak, csak a balpárti
újságok adják jelét afölött érzett elégtételüknek, hogy inaugurálták az uj rendszert. A
BerMner Tagblatt irja: Gróf Hertling reprezentánsa volt egy régi szisztémának, egy elmúlt időnek. A német nép nagy többsége
azonban kezdte belátni, hogy a z elöregedett
szellemben nem élhet tovább az ország. Hertlingnek és Hintzének nem is kellett volna távozni. ha a rendszerük nem bukott volna
meg. A balpárti nemzeti liberális Berliner
Börsenkurier i r j a : Ez az ember, aki akadálya
volt a német megújhodásnak, olyan gyorsan
távozott méltóságából, ahogyan az már nagyon kívánatos volt. Most olyan valakire van
szükség, aki a külső és belső szabadságot egyformán szomjúhozó németségnek igazi népkancellárja legyen.
Nem kecsegtet sikerrel a német
koalíciós k o r m á n y terve

Bécs, október 1. Berlinből jelentik,
hogy a koaliciós kormány alakitását,
amelyet gróf Rödern birodalmi kincstári
államtitkár pártolt melegen, a bal- és
jobbpárt határozott ellenzése miatt nem
kecsegteti siker. Nemzeti szabadelvi körökben is ellenzik a koaliciós kormány
alakitását.
Cambrait elfoglalták?
Berlin, október 1. Angol csapatok, amelyek Ludendorff tegnapi jelentése szerint befészkelték magukat Camhrai külvárosába:
Monviliébe és Cafllinprébe, tegnap délután
folytatták előnyomulása kat, és éjszaka - állítólag behatoltak Camhrai belső városrészei1» is. A németek rendkívül heves utóvédharcokban feladták Cambrait. 20.000 fogoly jutott az ellenség kezére.
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Spís/o/a
a világtalan

pap

juöileumárói

Szeged, 1918. október- 2.
tesnek 25 éves papi jubileumán, ahol annyira
örültünk, hogy mindnyájan sírtunk.
Gábor barátom, légy tehát megnyugodva.
Ez a boldog ember Igazi szekere.
*

Irta: Várossy Gyula.

A nyugati front súlyos harcai
A vakok nagyon, nagyon boldogtalanok. örökre lezárultak, de az ő fehér lelke lát,
Berlin, október 1. A Wolff-ügynökség
jeA lelki magányban tuMinomodott lelkük má- látja az ő Istenét és az ő jó fiát az oltárra lenti: A Handzame-szakasz mögötti terület
soknál százszorta jobban érzik az egyedüllé- borulva, amint érte bemutatja az áldozatot. elfoglalása a 29-ére virradó éjszakán tervtet s azt a szomorú tudatot, hogy ők e zsi- Lelketekkel ti mind a ketten láttok és szeret- szerűen folyt le. A belgák dél felé nagy erőkbongó, élni és élvezni akaró társadalomnak tek . . .
kel folytatták támadásukat a Dixmuidentől
elunt terhei. Szomorúak, keserűek, panaszkoKiviil a borulatból hűvös eső, bent a sze- északnyugatra levő területtől Monthulst vidók. Van közöttük kivétel is, mint kivétel a mekből, a Gábor p a p szeméből is, meleg dékéig minden siker nélkül. Mivel a cambraii
fehér holló.
könnycseppek hulldogáltak. A tiszt mellettem arcvonálon az arras—cambraii úttól délre foA helyi lapok a mult héten liirül adták, égő szemekkel nézett a szónokra, a hajlott lyó csata a szeptember 29-ére virradó éjszahogy szeptember 29-ón a minorita atyák fel- válu tisztviselő még mélyebbre hajolt. Ennek káig tartott, az Arleux melletti Seona-szasővárosi templomában ritka ünnepség köze- az édes anyja, mint az enyém is, már bizo- kasztól a Quentintől északra lévő területig
pett üli meg ezüstmiséjét a dorozsmai szüle- nyosan meghalt.
reggeli 4 órakor az egész arcvonalon erős tütésű és sok év óta a szegedi zárdában lakó
— Boldogok, akik ma nem látnak, mert nem zérségi harc indult meg. Reggel 6 órakor az.
Tajthy Gábor minorita szerzetes. A 20 év láthatják a vizbefulók seregót, a vértenger- ellenséges tüzelés a legnagyobb hevességet éróta elsötétedett világát élő pap jubilál! Egy bén úszó ezredeket, a meszes gödrök hulla- te el. Az ellenséget, amely Arletrxnál részletelhamvadt szemű embernek lehet-e örömün- halmait, a láb és kar nélküli nyomorékokat, támadásban előrenyomult, ismét visszavetetnepe? Hagy-e az tartós, békés és megnyugtató nemzetünk i f j ú és férfi virágának lekaszált tük. Az. ellenség rohamhullámai délelőtt 7
nyomot az ő depressziós lelki életében? Na- rendjeit. — Testvér, te boldog vagy.
órakor tankok és repülőrajok támogatásával
gyon ki fogják tüntetni: ott lesz titkárával a
támadásra
A piavei hős megrándult s kezét idegesen Thilloytól az Omignon-patakig
tartományfőnök, a helybeli prépost és pap- szorította a szivére. Ö látta a habokat, s a nyomultak előre. Gouzeaucourt s az Omignonság, a város képviselete, tisztelőinek serege, habokban eltorzult arccal elosöndesüliten le- patak között mintegy ötven szétlőtt tankot
jól látó emberek tömege, hihetőleg néhány felé úszókat. Meg a többi borzalmakat. Látni számláltunk meg. Az Omignon-pataktól délvak embertársa is. Beszélni Zadravecz Ist- fogja örökre, a sírjában is.
re az ellenség 8 óra 30 perckor kezdte meg táván fog.
madásait. I t t álló csapataink szivós védekezés— Boldog, aki m a vak! A gazdag és dus
V a s á r n a p délelőtt volt s csendben hullott magyar Kánaánban nem látja, a sötét, nyo- sel visszautasították az ellenség valamennyi
a sárga levél és az eső. Meghúzódtam a sa- mort, a siró ínséget, az utca és éjjeli helyek támadását, amelyeket estig többször megisrokban. Mellettem Piavótól sántán hazatért csavargóit, egykor jobb családok titkolt éhe- mételt. St. Quentintől n y u g a t r a tervezett >1lenség-es támadások hatásos védekező tüzelébotjára támaszkodó i f j ú tiszt állt, amellett zéseit, a kényszeráruba dobott női erényt
sünkben nem tudtak
kifejlődni.
kopott köpönyegben, irás közben meggörbült
A kopott köpönyeges görnyedt vállait hirvállú, rosszul. táplált úriember. A templom telen kiegyenesítve nézett a beszélőre. Róla
A Ohampagrieban délelőtt 8 órakor a legtömve.
beszél talán? Vonásain valami torzulat jelent erősebb tüzérségi előkészítés után mélyen taAz ünnepi menet az utcáról jött be: elöl meg, mély, keserű fájdalom, feje azután ú j r a gozott ellenséges támadások indultak meg. A
a keresztet hozták két gyertya közt, azután legörbedi. Nem jó ezt sem látni, sem hallani, támadások fősulya iSomme P y és Ardeuil köpapok kiséreitéhen egyenes tartással az ünne- hát még átélni! Az a magányába vonult vi- zött volt. Estefelé erős ellenséges repülőrajok
pelt Gábor atya, m a j d világiak és fehérruhás lágtalan pap most igazán boldog lehet. És a avatkoztak be a harcba. Az ellenséget, amely
leánykák. Arcát jól megvigyáztam. Ugy lát- vásott köpönyeg e gondolatoktól szinte meg- páncélos kocsikkal támadott az Apremonttól
tam, két évtizedes, bus éjszakája dacára ő rázkódott.
délnyugatra levő magaslatok ellen, visszaverínég mindig a régi, arcán valamely rejtelmes
tük. Apremonttól keletre a délelőtt folyamán
— Az egész világ ma egy égő fájdalom. A Epermont irányában az amerikaiak törtek
derű, önérzetes, meghatott, de férfias megjelekereszt
a fájdalom szimbóluma, te, husz év előre több izben visszautasított támadások
nés. Támogató nélkül, bátran h a l a d t az oltár
alatt,
pap
testvérem, azzal egybeforrtál. Mái után. Ellenlökésünk az ellenséget kiinduló álfelé, ugy mint a többiek, csak a szemei maradtak zárva. És gyönyörűen énekelte a hála- boldog világtalanságodban ez a t e vigaszod, lásain tul vetette vissza, összpontosított tüadó dalt, mint akkor, mikor kisteleki hajlé- reményed, erőd, támogató botod. A látóknak zérségi tüzelésünk megsemmisitően csapott le
kom udvarkertjében, közel 25 éve, csendültek és vakoknak, tudd meg, testvér, mindig az a menekülő ellenségre. Ugyanekkor visszafogIsten fénye világol s minden nyomorúságunk- laltuk Apremontot, amely már több izben volt
i f j ú ajkairól a szívhez szóló m a g y a r dalok.
ban ő az erőnk. Az Úrban légy nyugodt, test- az ellenség kezén. Oierges és Brieulles között
Ezek régen, voltak ... . Einlékszel-e még
vér!. . .
az amerikaiak délelőtt 8 órakor megrohanGábor reám, a te atyai barátodra? Te mint
Az édes hárfáhang, az ő keserű igazsá- ták Vierger s a cuneli erdő déli. széle között
fiatal levita, a dorozsmai szülői házból gyak o r t a á t j á r t á l hozzám megpihenni, nemesen gaival, balzsamos, szelíd vigasztalásaival, szi- levő vonalainkat. Délutáni rohamuk összeomszórakozni, egy darab üde, virággal teli éle- vek fájdalmát é s reménységeit föltáró ak- lott tüzérségi és géppuskáink összevont tüzetet nálam leélni, melyet dal, költészet, barát- kordjaival, elhallgatott: Zadravecz István az lésében, valamint Cierges és Brieulles között
ság é s meleg kedély koszorúzott. Megáldva ő világtalan paptestvérjének megvigasztaló- megismételt támadásuk is.
tudással, testi és lelki erőd teljességében, jel- sára, a szomorú lelkek megerősítésére bevéAz a n g o l o k é s franciák ©sszelemben és derűs kedélyben kristálytisztán, az gezvén a nagyon sötét életről és a mennyei
i f j ú s á g reményeinek özönével néztél akkor a világosságról szóló előadását, elment.
V e s k ü v é s e Oroszország" an.
Az orgona már szót, halk hangon kisérte
jövőbe. Téged mindenki szeretett, m e r t megMoszkva, október 1. Az Izvesztija jelentése
érdemelted. És azután egy elfojtott sóhajjal, a földi szemeivel kiét évtizede nem látó szerszerint
a nemrégiben fölfedezett angol-franczia
hogy azt senki más meg n e hallja, elmentél zetes gyönyörű bariton énekét s mi, a^piavei
összeesküvésről,
mely a szovjet-kormány ellen
tiszt,
a
kopott
köpönyeges
és
én,
még
mindig
a lecsukott szemek örök birodalmába. Megmaradt-e kedélyed, a látó és nem látó emberi- a szószékre néztünk, Isten hárfahangu embe- irányult, számos bizonyíték került a vizsgálóségnek ez az örök kincse? Ugy mondják, meg- re hátha elfeledett még valamit mondani, s bizottság kezére. Több kémet, ki Pool amerikai
főkonzul meghatalmazásával működött, letartózvisszatér.
őrizted.
tattak. Az Oroszországban folyó am rikai kémSzerettem hallani Oeskay tüneményes te- kedés irányitója Kolnutjanov amerikai alattvaló
Zadravecz lépett a szószékre. A templom
fényárban úszott, az orgona bugása elhalt s norját, egykori Sümegi Kálmánunk szivetfo- volt, aki az angol követség tagjainak elutazása
minden szem erre a csodálatos emberre tekin- gó népdalait, Déri Rózsi csicsergéseit, Szegő után azt a megbízást kapta, hogy az angol
tett. Szentaiitalos arcán komoly szelídség, te- férfias dikeióit, Somogyi polgármesterünk jó- ügynökökkel egyetértően végezze el a hidak
kintetében a fölényes tudás és erély, megjele- ságos, biztató szavait és K u k a c Lajos húrjai- fölrobbantását, az élelmiszerraktárak megsemnése könnyed, otthonos, ajkairól szinte vár- nak sírását: ezek a lelkeket megejtő művészi
misítését és felkelések szervezését. (Aí. T. /.)
tam a magyaros jóroggelt! Szónokolni még hangok, hegedüsirások, jóságos és böles szósoha nem hallottam. És hogyan kezde? A sza- lamok, remek harmóniában, mind ott zenélI Ipa
» i k é t 'helligens diák, vagy
vakban semmi keresgélés, semmi bevezetés: tek István pap szaván, melyeket elmondott
fijn
c s e s a t í l f . r f S f i a t a l hivatalrok teljes
—- Testvér! Szomorú nótával kezdem. A na- 1918 szeptember 29-én, Szt. Mihály napján, ellátást
kaphat. Külön szoba villanyvilágítás. „Intelligens"
pokban temettük az édes anyádat. . . Szemei szomorú, esős időben, egy világtalan szerze- jeligére a kiadóba.

NAGY

BUTORÁRUHÁZ.

Régi elismert kárpitos üzletemet és m ű h e l y e m e t kibővítve egy

nagy

bútoráruházzal,

melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér s a r k á n (Gaál-pafota) megnyitottam, hol a legjobb
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések
á r a k b a n kaphatók.

Tisztelettel

BrSSJD

mé lányos
Mihály.
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Véget ért a szeptemberi
városi közgyűlés.
Nyugdíjazták Pálfy Józsefet. — Elfogadták
a költségvetést
(Saját tudósítónktól.) Szeged törvényhatósági bizottsága kedden délután folytatta és fejezte be szeptember 25-én megkezdett közgyűlését. A negyedik közgyűlési nap korántsem
volt olyan izgalmas hangulatu, vagy makacsul
vitázó, mint az előző napokon s igy történt,
hogy a tárgyak gyorsan peregtek lefelé; alig
egy óra elteltével már vége volt a közgyűlésnek, amely a tárgysorozatnak második és nagyobbik felét aránylag egészen rövid idő alatt
lemorzsolta. Bár fölszólalók kedden is akadtak,
de a fölszólalások legalább egészen rövidek
voltak. Nem is volt érdemes valami nagy szónoklatot kivágni; alig jelent meg összesen
busz városatya.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnökölt. A nem szorosan vett közigazgatási alkalmazottaknak beszerzési előleget engedélyezett
a közgyűlés, amely öt perc alatt végzett hat
adminisztratív jellegű tárggyal. Bodó Péter több,
nem rendszeres alkalmazott-társával együtt
felebbezett a tanácsnak az ellen a határozata
ellen, amely kizárta őket a ruhasegélyből.
Wimmer Fyíöp indítványára a közgyűlés két
szavazat ellenében egyhangúlag elhatározta,
hogy a nem rendszeres alkalmazottakat is
részesiti ruhasegélyben, fizetésük arányában.
Ferenczy Mátyásnak — a tanács javaslatával
szemben — nyugdíjigényébe való beszámítását
rendelte el a közgyűlés annak az időnek is,
amit fizetéstelenül töltött a városnál, a csendörségnél eltöltött kilenc évi szolgálatával együ t.
Dr Pálfy József árvaszéki elnököt tudvalevőleg
az első kerület országgyűlési képviselőjévé választották a nyárpn. Miután állása a képviselői
tisztséggel szemben inkompatibilis volt, nyugdíjazását kérte a várostól. A tanács javasolta,
hogy a közgyűlés fogadja el dr. Pálfy József
nyugdíjazás iránti kérelmét és ez évi október
hó elsejétől kezdve nyugdíjazza őt. Dr. Vegman
Ferenc indítványára egyhangúlag kimondta a
közgyűlés, hogy a tanácsi javaslat elfogadása
mellett köszönetet mond dr. Pálfy Józsefnek
hü, odaadó és becsületes munkájáért, ameiyet
21 éven át kifejtett a város érdekében. Erről
dr. Pálfy Józsefet jegyzőkönyvi kivonatban
értesitik.
Dr. Kószó István javaslatára egyhangúlag
kimondta a közgyűlés, hogy a tanács javaslatával szemben özv. dr. Fodor Károlyné kegydiját évi kétezer koronával fölemali. Egyhangúlag
megvásárolta a város négyszögölenkinti 12 koronás áron azt a telket, amely a Cserepes-sori
téglagyár telkébe beékelődik. Tizenhat szóval
tlz szó ellenében elhatározta a közgyűlés a
Kossuth Lajos-sugárát 33. számú háznak az
anya- és csecsemőotthon céljaira 300.000 koronás áron való megvásárlását. Egyhangúlag
kimondta még a közgyűlés a Szilleri-sugárut
1. számú háznak 73á 00 koronás áron való
megvételét óvoda céljaim. A gyevi-sornál 252
négyszögöl városi citekföld eladása vált szükségessé. A föld négyszögöléért tiz koronát
ajánlanak. A tanács kérte a föld eladásának
kimondását. A közgyűlés névszerinti szavazással
18 szóval 4 ellenében a tanács előterjesztését
elfogadta.
Következelt az utolsó tárgy: a jóvö évi
költségvetés tárgyalása. A tanács javasolta a
pénzügyi bizottságban és tanácsban szabályszerűen letárgyalt költségvetésnek általánosságban és részleteiben való elfogadását. A költségelőirányzat szerint tudvalevőleg az ötvenszázalékos pótadót fölemelni nem kell.
Hoffer Jenő szerint a költségelőirányzat
nem elég reális, az foltétlenül a pótadó emelését foggá eredményezni. A földbérek nem elég
magasak. A rendkivüli alap alig fél millió; az
bizonyosan kevés lesz.
Wimmer Fülöp: Az ötven százalékos pótadó fölemelésének réme Szegeden nem fog
többé kisérteni. A közgyűlés alig egy hete hozta
be a telekértékadót és emelte föl a fogyasztási
illetéket és piaci helypénzdijakat. Kéri, hogy a
város mindent tegyen meg, hogy egy perc ha-
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lasztást ne szenvedjen a telekértékadó behozatala. Ezért minden szükséges előkészitéshez
már ma kezdjen hozzá a város és egy percet
ne hagyjon kiaknázatlanul.
Balogh Károly fölszólalása után, aki ismertette a költségelőirányzat fölépítését, Hoffer Jenő
kijelenti, nem mondta azt, hogy a költségvetés
nem elég reális. Ezután a közgyűlés elfogadta
az előirányzatot ugy általánosságban, mint részleteiben. Ezzel a közgyűlés végét ért.

HÍREK

Hadialbum szerkesztősége. A hadkiegészítő
kerület minden nagyobb községe áldozott már
a nemes célra és bizonyos, hogy a dorozsmai
magyarok is kitesznek ezúttal magukért. A
minden tekintetben szépnek és sikeresnek ígérkező népünnepéiyen lesz müvészestély, amelyen
ismert művészek fognak szavalni, énekelni és
zenélni; lesznek különféle árusátrak, lesz tombola, amelyekben a vásárlók csinos és hasznos
tárgyak vételével gyarapítják a rokkantalapot.
A dorozsmai jótékony néptinnepre cizonyára
Szegedről is sokan fognak átrándulni. A zenét
az 5-ös honvédzenekar szolgáltatja.

— Próbáijók a Királyhimnuszt. A királyváró Szeged lázas buzgalommal készülődik az
— A németalföldi béketanács elnökét októberi nagy napra, mely a béke őszinte
Berlinbe hivták. Amsterdamból jelentik: Az hívének, IV. Károlynak személyét hozza el
közzénk, hogy az ősi magyar hűség őszinte,
Allgemeen Handelsblad jelenti, hogy M. C. lelkes melegét érezhesse abban a városban,
Dresselhys, a németalföldi béketanács elnöke, amely elődje szavára emelkedett büszkén, fényesen a legelső magyar városok első helyére.
tegnap este meghivásra Berlinbe utazott.
— WindlschgrStz Budapesten. Budapest- Külön ajándék, szép és figyelmes hódolat is
ről jelentik: herceg Windischgtatz Lajos köz- készül, a Kőnig^éter Királyhimnuszát próbálélelmezési miniszter, aki élelmezési kérdésekben ják dalárdák, zenekarok, katonák és civilek,
két napon át Bécsben tanácskozott, kedden szülészek és műkedvelők vegyesen és szorgalmasan. König Péter lankadatlanul tanit, vezéreggel Budapestre visszaérkezett.
nyel, buzdit és korhol, rimánkodik és enyhén
— Szurmay jobban van. Budapestről je- fenyeget, hogy ugy menjen minden a nagy
lentik: báró Szurmay Sándor honvédelmi mi- napon, mint a karikacsapás. A színészek különiszter, ki inrándulást szenvedett, már a javu- nös tisztelettel tekintenek ősz fürteíre, benne
lás utján van. Ágyát azonban egyelőre nem sejtvén egyikét ama zordon dramaturgusoknak,
szabad elhagynia.
akiket Hollós József dr. inditványa alapján ne— Lemond a belügyi államtitkár és a veznének ki a szinház mellé. A szegedi Herbudapesti főpolgármester. Budapestről tele- mann Bahr, aki szakálla és tájszólása révén is
fonálja tudósítónk: Beavatott helyről nyert ér- hasonlit bécsi kollégájára, különben megelétesülés szerint Némethy Károly belügyi állam- gedve az eddigi próbák eredményével. Az utátitkár és Bárczy István főpolgármester a közeli szok zenekarától Szegő Endréig mindenkihez
időben lemondanak. Lemondásuknak oka az, van egy nyájas szava, csak az a probléma izhogy a Magyar Bank fürdővállalat az Égisz gatja néha, hogy mi lesz, ha eső esik ama
igazgatósági tagjaivá választotta Némethyt és nagy napon, és az égi csapadék nem engedi
Bárczyt. Ez az állás eddig vjselt méltóságukkal eléggé magasba szárnyalni a földi stimmeket.
Ez esetre egy külön bizottságot kellene kikülinkompatibilis.
deni,
talán Kormányos Benővel, a hangok nagy— A 48-os Hadialbum népünnepe Dorozsmán. Vasárnap, 6-án, a 46-os ezred tanárjával az élén. Legközelebb főpróba is lesz
rokkantjainak, hadiárváinak és özvegyeinek a Királyhimnuszból, a főispán előtt.
javára Dorozsmán tart nagy népünnepélyt a
— A kamara a postai munkaidő megrövidítése ellen. Három nappal ezelőtt jelent
meg a kereskedelemügyi miniszternek az a rendelete, amely a postahivatalok hivatalos óráit
a rfcggeli 9 órától délután 4 óráig terjedő időben állapítja meg. Minthogy ez a rendelkezés
a kereskedelemnek és az iparnak érdekeit igen
súlyosan érinti, a kamara ez ügyben egyrészt
interveniált a helybeli postafőnökségnél, másTELEI ow
Igazgató:
TELEFON
részt pedig felterjesztéssel fordult magához a
11 -85.
VAS S Á N D O R
11-85.
kereskedelemügyi miniszterhez is. Kőrössy István főfelügyelő, a szegedi posta és táviróhivatal főnöke biztosította a kamarát, hogy a dél¥
utáni postavonattal érkező budapesti posta még
Szerdán
aznap fel fog d lgoztatni és azt a postafiókkal
bíró felek átvehetik. A reggeli munkaidő megkezdését illetőleg azonban a kamara közvetlenül a kereskedelemügyi miniszterhez írt fel és
kérte,
hogy az továbbra is nyolc órában állaf-fzatitiur P<r-fcH-p«i
pitassék meg, mert a nagyobb vállalatok és
ÜUWUjiA ,
í V> . .'W-ii
üzemek csak igy lehetnek abban a helyzetben,
hogy az érkezett reggeli postát még idejében
feldolgozhassák.
— Megint d r á g á b b lett a cukor. A hivatalos lap keddi száma ismét örömhírrel szolgál
a fogyasztó közönségnek. Felemelték a cukor
árát immár vagy tizedszer a háború alatt. Mégdráma 4 felvonásban.
is okolja a kormány, hogy mi késztette erre a
kellemes elhatározásra. Drágább lett a cukorrépa (igaz ugyan, hogy csak most szedik föl
Főszerepben: H e t i n y
POften.
a földből az ideit) és igy a mutt évi termésből
készült cukor árát már a jövőben feldolgozandó
répamennyiségre fel kellett emelnie. Oh, mert
ne busuij édes szájú fogyasztó, csak 77 fillérrel
részesited a kincstárt ezentúl kilogramonként
cukoradó, hadipótlék illetőleg kincstári adóban
és a kiskereskedő ezentúl 12 fillér helyett 20
vígjáték 2 felvonásban.
fillért fog hozzáadhatni kilogramonként a detail
árhoz és igy fogsz te ezentúl 2 korona 40
fillér helyett 3 korona 30 fillért fizetni. És mikor te ezt tudomásul veszed, el fog futni a
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
méreg és azt fogod mondani keserű szájízzel:
egye meg a fene, csak már egyszer legyen
béke. Ha beválik a jámbor óhajtásod, ugy talán
Rendes helyárak.
tiz év múlva azt is olvashatod e sorok élén,
a o g y olcsóbb lett a cukor.
000

Szenzációs műsor!
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— A sajtó é s a háború. Nem a cenzúráról
lesz szó, mert sajnos, a háború miatt — különösen a vidéken — sok más kellemetlenség
nyűgét is kénytelen cipelni az ujságiró és a
lap. Ismeretes Sípos Iván szegedi ujságiró
ügye a katonai rendőrséggel. Ebben az ügyben
a Szegedi Újságírók Egyesülete a következő
táviratokat küldte Budapestre.
Miniszterelnökség

sajtóosztálya
Budapesten.
Sipos Iván János szegedi ujságiró több
tárgyilagos hangú cikkben foglalkozott szegedi
katonai rendőrség itteni működésével. Cikk adatait katonai rendőrparancsnokság azzal kívánta
megcáfolni, hogy cikkírót napokon át figyeltette,
majd megfélemlítés céljából honvéd-kiegészitő
parancsnoksághoz citáltatta, hol minden felvilágosítás nélkül iratait átvizsgálták és azután elbocsátották. Szegedi Újságírók Egyesülete tiltakozik ellene, hogy sajtót bárki is igy megfélemlíteni igyekezzen. Kérjük sajtóosztályt, szíveskedjék ez ügyben intézkedni.
Szegedi Újságírók Egyesülete.

szájában tartotta. Az igy keletkezett villamos
áramkör azonnal megölte. A baleset ügyében
megindították a nyomozást.
— Átvettük a predeáli állomást. Brassóból jelentik: A magyar államvasutak igazgatósága hétfőn délelőtt átvette hivatalosan Brassóban a német katonai parancsnokságtói a brassópredeáli vasutvonalat. A magyar vasutak, vették
át a predeáli állomást is, de csak szerdától
kezdve bonyolítják le a forgalmat.
— Zeneakadémiát végzett zeneszerző elvállal néhány növendéket, előkészít zongora,
összhangzattan, formatan, zenetörténet és esztétikában. Értekezni lehet 2-től fél 4-ig Tisza
Lajos-körut 70., I. emelet.
— Idény újdonságok. Kész nöi- é s
leányfelöltők, bltízok, aljak, ruhák, alsók,
selyem trikó kábátok é s blúzok.Mérték szerint
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök, aljak stb. mérsékelt áron! REMÉNYINÉ
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2. (Főposta mellett.)

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
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Budapesti

Újságírók

Egyesülete
Budapesten. •
Sipos Iván János szegedi ujságiró szegedi
katonai rendőrséget két cikkben leleplezte, hogy
vallatás ürügye alatt inkvizíciót tartanak. Cikk
adatait nem tartotta szükségesnek katonai rendőrparancsnokság megcáfolni, de cikkírót napokon át detektivekkel figyeltették, majd megfélemlítés céljából honvéd-kiegészitő parancsnoksághoz citáltatták, ügye még nincsen befejezve, de Szegedi Újságírók Egyesülete nem
elmulaszthatja tiltakozó szavát felemelni sajtó
ilyen megfélemlitési kísérlete ellen. Háborút
ilyenre felhasználni nem lehet. Kérünk azonnali
intézkedést. Ügyet miniszterelnökségnek bejelentettük.
Szegedi Újságírók Egyesülete.
— Budapesten a spanyoljárvány miatt
bezárták az iskolákat. Budapestről telefonálja
tudósítónk: A spanyoljárvány továbbterjedését
megakadályozandó, kedden bezárták az összes
budapesti iskolákat. A szünet előreláthatólag
október 14-ig fog tartani.
— Házasság. Csáki Gusztáv polg. isk. tanár,
t. főhadnagy és Kalmár Ágota, Kalmár Szilveszter, ny. börtöntisztviselő leánya házasságot
kötöttek.
— A drága burgonya. Közöltük legutóbb,
hogy dr. Somogyi Szilveszter polgármester 54
fillérben állapította meg a burgonya kilónkénti
árát, holott a burgonyát a központ 18 koronáért
vásárolja mázsánkint. Hogy miért 54 filléres
ez a 18 koronás burgonya, azt is kimutattuk
minapi hírünkben. Most csak azt közöljük,
hogy a burgonya ára bizony nem lehet 54
fillér. Nem lehet, mert a burgonyaközpont a
most küldött két vagon krumplit mint korai
burgonyát számolta el, 35 és 40 koronás áron.
Persze, hogy korai ez a burgonya, hiszen még
csak októberben vagyunk. Hát igy árdrágit a
burgonyák központja, minden törvény és rendelkezés ellenére. De a burgonya azért most
drágább lesz.
— A szójába vette a villamos drótot.
Temesvárról jelentik: Varga József 16 éves napszámos a Mümalomban egy villamos lámpát
akart bekapcsolni. Munka közben a kapcsoló
egyik végét megfogta a kezével, a másikat a
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HETI MŰSOR:
Szerda „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü. Premiérbérlet B. 1. szám.
Csürtörtök „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü.
Péntek „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü.
Szombat d. u.: „Sárga csikó" népszínmű. — Este :
„Pacsirta" operett.
Vasárnap d. u.: „Csárdáskirálynő" operett. — Este:
_ „Aranyember" szinmü.

Charlotte kisasszony.
Bemutató

előadón. —

A darab témája: a kémnő beleszeret abba, akit tőrbe csalt, nem újszerű. Még' színpadi feldolgozásban sem. Lengyel Menyhért,
a régi témát u j csomagolásban hozta forgalomig és a darabnak egy kis történeti hátteret adott (a napoleoni időben, az inszurgensek korában játszik a darab), majd feleresztette egy kis romantikával, fundamentumnak
pedig a világot fentartó elementumot: a szerelmet használta.
A kémnő Joonne Deleray, aki mint Charlotte kisasszony jelentkezik a győri nemesi
kúriákon, ahol a leányokat tanítja szépre, jóra, sőt üres óráiban a r r a is, hogy mint kell
vőlegényt fogni. Hisznek benne, mint némely
falusi helyen a papnak, pedig az időszaki szerelemnek ez a dércsípte apostolnője a franciáknak fogadott ós fizetett kémje. Érti a
mesterségét és a férfiak megszéditését is. A
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Telefon: 872.

október 2-án és 3-án

W e i s e a bájos berlini
felléptével.

Forgó Mihály festőművész, a nagybányai
inüvészkolónia tagja kiállító kőrútjában Szegedre érkezett. A jeles fiatal művész szerdán
délután 4 órakor nyitja meg kiállítását a Takaréktár-ulca 1' sz. alatti Butor-Otthon helyiségében. Forgó temesvári, nagyváradi és szabadkai kiállításai után várakozással tekintünk
ezen kuiturszempontból jelentős esemény elé.
*

Értesítem

a nagyérdemű közönséget, hogy kávéházamat teljesen
átalakitottam és újonnan berendeztem, Minden este Horváth Árpád
elsőrendű
zenekara
hangversenyez.
Szolid és pontos kiszolgálás.

Minden ünnep- és vasárnap

Szerdán és csütörtökön

Lisa

magyarok közül való áldozata a daliás Kelecsény János, a nemes inszurgens tiszt, akit
megejt a Charlotte kisasszony gráciája,
finomsága és ügyessége. Mint a nyári zivatar, olyan hirtelen keletkezik a szerelem és
Kelecsény mielőtt a háborúba menne, máris
fogoly, a Charlotte kisasszony foglya. Ám a
kémnő még nem szerelmes, csak miután előre megbeszélt terv szerint kelepcébe j u t t a t j a
a daliás magyar tisztet, akkor mozdul meg a
szive. És amikor a pozsonyi vár foglya már
Kelecsény, Charlotte kisasszony fülig szerelmes az áldozatába. Igy kívánja. ezt a romantika. És amikor madmosieíle Charlotts megtudja, hogy nemes és vitéz szerelmesét halálra
itóték, a költői igazságszolgáltatás alapján
agyonlövi magát.
E z a perdita szerelem bus históriája. Egy
kissé szegényes a történet és nem igen gazdag a kép sem, amit történeti háttér gyanánt
használ a szerző. A színpadi technikusnak jelentősebb szerep jutott a darabban, mint a
poétának, aki az első felvonásban lírai bensőségéről is bizonyságot tett. A párbeszédek
ügyesek, folyamatosak, sőt lendületesek is,
de sok a szó, a külső hatásra, alkalmas tiráda,
ami akadályozza a szűkös akciót, ,
Két kidósabb szerep van a darabban, a
címszerep és Kelecsény szerepe. Charlotte
kisasszonyt Zöldi Vilma személyesítette. A
mesterségbeli készsége nyilvánvaló, de az eszközei szük határok között mozognak. Melegséget nem tapasztalhatunk a dikciójában és
ugy tűnt fel nekünk, mintha nagyon is egy
liuron játszana. A szenvedélynek inkább hangot. adott, mint a. kedélynek, a csöndes érzések kifejezésének. Tapsban nem volt hiánya
és felvonások végeztével a kárpit elé szólították Kelecsény ábrázolóját, Majthényi Lászlót
is, aki daliás magyar tiszt volt, de annak izzó
szenvedélye, fiatalos heve nélkül. A beszéde
lassú tempójú és magyarázó természetű. Bányai Irén, Kertész Endre, Baráti József és
Szegő Endre szerepeltek még az előadásban,
az együttes előnyére,
A zöld fény ismét, kisértett az előadásban
és a diszletezésben nyoma se igen volt a stílusnak. A nézőtér azonban teljesen megtelt'.

primadonna

A képzelt beteg

nagy tombola.
fogást kérrt; B l e y e r Miksa,
KOSSUTH-kávés.

Vidám udvari történet 4 részben.

A fekete nász

*

] $ a r t a

j f í g o s t o n

fogmüterme
Xiggó-utca

Dráma 3 felvonásban.

Rendezte: F r a n z H o f e r .

1.

Jelef on 13—6%.
Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, Jegyek
válthatók d. u. 3 órától.

előre

&
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A németek az ellenség többszörös rohamaival
szemben mindenütt megvédték állásaikat.
BERLIN, október 1. A nagyíőhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht trónörökös hadcsopportja: A part közeiében
egyik előretörésünk alkalmával néhány száz
belgát elfogtunk. Flandriában uj harcvonalunk követi a mult flanriai csata során kiépített hátsó állásaink Irányát. A Handsinne
szakasztól Roselere mellett nyugat felé elhaladva Ledegen Chelurénát Werwigibe, azután a Lys lapályon régi állásainkhoz csatlakozik. Armentieres mellett az ellenség tegnap délután Rosliere és Werwlgi között támadott; vonalaink előtt vertük vissza. Belgákon és angolokon kiviil itt is fogtunk el
tegnap franciákat. FreurbaixJ és Huilluch között az ellenség előretörései a Frammelles
és Ahurer melletti magaslatok elien pedig
rászlges támadásai meghiúsultak. Cainbraitól kétoldalt az angolok napközben folytatták
heves támadásaikat. Délután sikerült egy
újonnan harcbavetett kanadai hadosztályuk
ideiglenesen Cambrai mellett észak felöl
Rmellesnél előretörni. Fritz altábornagy vezénylete alatt a Maas és Cambrai körüli harcokban
különösen bevált wiirítetnbergi
huszonhatodik tartalék hadosztály az ellenséget ismét visszavetette. Tilloyban, Cambraiíól délre és mindenütt megvédtük állásainkat az ellenség többszörös rohamaival
szemben.
Böhm hadcsoportja: A le Cateieíte két
oldalán az ellenség délután ismét megkezdte

Helyi harcok Albániában.
BUDAPEST, október 1. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály. Az albán front különböző pontjain helyi harcok. Egyébként nem
történt különös esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

— Budapesti tudósítónk telelomjeieatése.

-

támadásait. Weudilles és Janeurt között é$
Janeurttól délre és a Somxnetól délre is heves harcok fejlődtek kl. Az ellenség támadásait mindenütt visszavertük. Az Aisne és
a Wesle között, valamint a Weslen tul Ereuilles és Jauch^rry között a franciák heves
támadásokat indítottak. E támadások többszörös rohamok dacára meghiúsultak egy
kis részletsciker kivételével, amely az ellenséget a Freuillestől északra levő magaslat
birtokába juttatta.
Chainpagneban az ellenség részleges)
támadásokra szorítkozott. Stippetöl keletre
St. Marié Hipy mellett, a Somme-Pytöl
északra é s uj vonalaink ellen, amelyeket éjjel szállottunk meg, Műktől és Murmuxtól
északr a , a támadásokat visszautasitotuk. St.
Marle Hpy meliett. E harcok során elfogtunk két francia századot. Nagy erőkkel támadtak amerikaiak az Argonneoktól keletre.
A hrcok suiponija ismét Aspermont és a
Montrepuíxi erdő volt. Az ellenséget mindenütüt visszavertük. Az ellenség tegnap ismét nagyon súlyos vereséget szenvedett.
Galiwitz hadcsoportja: A keleti fronton
a harci tevékenység zavaró tüzelésre szorítkozott. Gyalogságunknak, uíászcsapaíainknak és tüzérségünknek a nagyszámú ellenséges páncélkocsi megsemmisítésében egyforma rsze volt.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miaiszierfinöki sajtóosztály)
—'
t
| a spanyoljárvány naponta ezer-ezer emberj életet követel áldozatul.
BERLIN: Az oroszországi
egyezmény
1
szerint a második aranyszállitmány megérkezett a határra, ahol a német bank hivatal
nokai átvették.

ooot>
URÁNIA MŰSORA:

(Apponyi királyi k i h a l l g a s s a . ) Bécsből Szerdán és csütörtökön: „A fekete nász" dráma 4
részben és a „Képzelt beteg" vígjáték 4 felvonásjelentik: gróf Apponyi Albert kedden délelőtt
ban a főszerepben Lisa VVeise.
kihallgatáson jelent meg a királynál.
Péntektől-vasárnapíg : „A kivándorló" Herczeg Ferenc
színmüve 5 felvonásban.
(Keséül állítólag a koncentrác ó.) BécsVASS-MOZI MŰSORA: ^
ből jelentik: Wekerle
szerdai audienciája
Szombaton és vasárnbp október 5 és 6-án „Brating
összefügg a koncentráció tervével. Egész
mérnök titka" bűnügyi dráma 4 felvonásban és a
„Királynő férje" vígjáték Henny Portennel.
megoldásnak azt tekintenék, ha gróf Károlyi
Mihály csatlakoznék a koncentrációhoz.
A
j * Henny Porfen káprázatos művészete ranapokban Károlyi, Andrássy, Apponyi
és
j gyogja be annak a pazarul kiállított filmdrámáesetleg Vázsonyi kihallgatáson, jelennek meg. I nak minden egyes jelenetét, amelyet már harszerdán tesz elő- madnapon játszanak a Korzó-moziban. Min; Erre vonatkozóan Wekerle
terjesztést. Bécsben a koncentrációt nagy denki elragadtatással beszél a filmjáték tragiörömmel fogadnák, mert legalább a monar- kusan megható tárgyáról, az egymást felváltó
szebbnél-szebb jelenetekről és különösen a
chia egyik felében konszolidált állapotok kö- bájos mosolyú Henny Portén nagyiskoláju, tövetkeznének be.
kéletes művészetéről, a derűs gyermekjelenetekről, melyek mind elsőrangú mozieseménnyé
teszik „Az élet álarcos bálján" cimü film előadását. A darab már csak ma látható.
* Lisa W d s e , a bájos berlini primadonna
•felléptével a Képzelt beteg kitűnő vidám udvari
BÉCS: Fürstenburg Egon herceg, a ki- történetet vetitenek szerdán és csütörtökön az
rály sógora Berlinbe utazott.
Urániában; ugyanakkor kerül bemutatásra a
„Fekete nász" Franz Hoffer kitűnő rendezőnek
BERLIN: A
egyik
legértékesebb, nagyszerűen megalkotott
Wolff-ügynökség jelenti okfilmdrámája.
tóber 1-én este: Flandriában
Cambraitól
kétoldalt és a Champagneban az ellenség he
ves támadásait visszavertük.
BERLIN: A birodalmi gyűlés a jövő
Kelemcn-utca 7. sz,
kedden újból összeül és az uj kormány elmondja programját.
; Iskolc-utca. 18. sz.
LUGANÓ: Páduábói jelentik, hogy ott

» FfiUJABB.

Hoffer

és T á r s a

TUDOMÁNY
IRODALOM

oooo
Juhász Gyula sikere a Petőfi Társaságban. Herczeg Ferencz elnökletével vasárnap
délelőtt tartotta a Petőfi Társaság idei első felolvasó ülését az Akadémia dísztermében. Ez
első ülés keretében mutatta be a közönségnek
Pakots József főtitkár' Juhász Gyulának, a Délmagyatország munkatársának Előszavát készülő
tragédiájához, amely Zrínyiről, a költőről, a
magyarság nagy és nemes hőséről szól. A szárnyaló előhang és prológus, amelyben Juhász
Gyula bátor és lelkes hitvallást tesz a Független Magyarország ideáljai mellett, rendkivüli
hatással volt a főleg fiatalságból álló közönségre. Pakots József külön kiemelte Juhász
Gyulának, a Késő szüret valódi magyar költőjenek érdemeit és jelentőségét.

KÖZGAZDASÁG
oooo

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósitónk:
A tőzsde irányzata ma sem javult és az üzlet a
lanyhaság jegyében indult meg. Különösen a
korlát-értékek piacán jutott erősebben kifejezésre
a lanyhulás, mig a kuliszban csekélyebb ingadozás után az árfo'yamok tartották magukat. A
tőzsdekrach harmadik napján már tisztán áll az
a pusztulás, ami az értékek áraiban tönkre
ment. A mult évi krach/ amely heteken ál csökkentette az érték árait, ennyi idő alatt sem
pusztitott annyira, mint ez a fekete három nap.
A zsiró- és pénztáregylet ma jelentette be
az első fizetésképtelenséget. Járay L. Lajos
tőzsdeügynök inzoívens lett. Az inzolvencia nem
nagy, mindössze 350 darab papir árkülönbözet,
legtöbb a Fabank papírjaiból.
Magyar hitel 1212—82, Osztrák hitel 780
—66, Agrár 930—05, Fabank 782—65, Forgalmi bank 565—54, Földhitelbirtok bank 378—
- 6 0 , Hazai 515—30, Iparbank 5 0 0 - 5 1 0 , Ingatlanbank 610—600, Jelzálog 492—504, Kereskedelmi Bank 5500, Magyar Bank 870- -72,
Leszámítoló 710—16, Első' Budapesti 1 8 ! 0 1770, Concordia 730—20, Gizella 660, Viktória
1550—1600, Általános kőszén 1840—90, Salgo
1095—1070, Beocsini 1035—1090, Szászvári
788—840, Urikány 7 6 0 - 7 9 0 , Rima 1014-995,
Ganz 4190 — 4200, Schlick 440 36, Adria
1480—1420, Atlantika 1015—1080, Államvasút
9 2 0 - 3 4 , Levaníe 860—20, Vasúti forgalmi
520—30, Danica 9 7 0 - 8 0 . Fatermelő 1600—
1500, Clotiid 500 - 485, Nasici 2550-2650.
U j a b b marharckvirálós Szegeden. A
polgármesteri hivatal közli: A földművelésügyi
miniszter kedden küldte meg a polgármesternek rendelkezését, amelyben a miniszter október 3i-ig 216 drb vágómarha beszolgáltatását
követeli, a katonai vágóállatok szeptember 1 -tői
hatályban levő árában. Egyidejűleg kilátásba
helyezi a miniszter, hogy amennyiben az igényelt mennyiség beszolgáltatik, ugy előreláthatólag 4 hónapig ujabb hatósági vágómarha
igénylés nem fog elrendeltetni.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Váriíay L.

A „ICoser" falafezó
a Keieimn-utcában m e g n y í l t .

^
V

Mindenkor friss uradalmi teavaj, és budapesti friss felvágottak. Deszert cukorkák,
s teasütemények nagy választékban. . \ Y . v .
Ugyanott „Kóser" "vágott libákra rendelések napi árban felvétetnek. .-.

Butoi-szállitási és beraktározási vállalat

UNGAR BENŐ

szállító.

Telefon : 4 3

Szeged, 1918. október 2.
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Szeged szab. kir. város közélelmezési hivatala

ü

Hirdetmény.
A város lakosságának elkésve érkezett petróleum
kontingensét kereskedők utján a következő mödon
rendelem kiosztani:
A bevásárlási könyvecskét mindenki saját kereskedőjének adja át, ki azt összeszedi, kimutatásba foglalja s a közélelmezési hivatal petróleum osztályánál
lebélyegzés végett bemulatja. A lebélyegzett könyveket
petróleummal együttesen a vásárlónak visszaadja.
A petróleumból háztartásonkint szeptember hóra
fél liter, kisiparosok és szoptatós anyák részére egy
liter szolgálható ki. Légszesz vagy villany világítással
felszerelt lakásokra petróleum ki nem adható. Az ily
lakások mellékhelyiségeinek világítására majd érkezendő gyertyát fogok utalványozni
Üzemi célokra és nagyobb (100 holdon felüli) gazdaságok részére petróleum utalványok a közélelmezési
hivatal petróleum osztályának (Jókai-utca földszint 6.
ajtó) állíttatnak ki.
Szeged, 1918. szeptember hó 30-án.
8560/1918. k. é. szám.

gs

Kertész

Szemnriári, Szeged

Az alföld legnagyobb bútorgyára.
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Van szerencsénk értesíteni a n. é.
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15-76.
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Vállalunk

üzembe'

teljem l a k b e r e n d e z é s e k e t
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vala-

bútorgyárunk

elsőrangú múasztalos munkákra berendezve

TELEFON g
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közönséget

mint a t. bútorkereskedő urakat, h o g y
lépett.

Dr. Somogyi Szilveszter,
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B

B
• TELEFON j®

ugy

szintén hálószobák, ebédlök és uriszalonok k é s z í t é s é t

15-76.

saját vagy adott rajz szerint iparművészeti előállításban.
Megrendelések és

költségvetések

bútoráruházában eszkőzlendők

ár

Kertész

Szeged,

S

T V

fi
EJ

Sándor

IS

Feketesas-

é s Kigyó-utea sarok.

polgármester.

Szeged

sz.

kir. város

közélelmezési

hivatala.

Hirdetmény.
Értesíteni a város lakosságát, hogy a lisztnek
igénybe vehető fejadagját folyó "évi oktober 1-töl kezdődőleg az eddigi havi 6 kilogramm helyett 7'20 klgban állapitom meg. A nehéz ipari munkások fejadagja
— (beleértve az éjjeli üzemben dolgozó munkásokat is)
az eddigi 8-40 klg. marad.
A fentiek szerint fölemelt liszt fejadagot október
1-től a közönség az elárusító pékmester és kereskedő
uraktól igényelheti. Annak kiszolgáltatása iránt a liszthivatalt egyidejűleg utasítottam.
Szeged, 1918. október hó 1.
10370/918. ké szám.
1 —2
.
Szeged

Dr. Somogyi Szilveszter

sz.

kir. város

polgármester.
közélelmezési
hivatala.

DUSCHAK HENRIK

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

polgármester.

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A cukor igénybevehető fejadagját f. évi október
hóra
a városi lakosság részére 75 (hetvenöt) dekagrammban, a tanyai lakosságot illetően 30 (harminc)
dekagrammban állapitom meg.
A városi utalványokat a kereskedők részsére október
hó 7-töl kezdődőleg adjuk ki, és pedig a kereskedők
nevének kezdőbetűit véve tekintetbe következő sorrendben:
október 7-én A-tól E-ig
8-án F-től K-ig
9-én L-töl P-ig
„
10-én R-töl Z-ig
A tanyaiak részere való cukorutalványokat október
11-től az összes kereskedő urak figyelmét arra, hogy
az uj cukorlapokat szedjék be, mer a régi már hatályát vesztette.
Szeged, 1918. október hó 1.
2096 1 918. ké. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,

Tanoncok jó fizetéssel felvétetnek.

Kosztüm, képpenyek és alkalmi ruhákat

Hirdetmény.

Somogyi Szilveszter dr.

537.—

Szegedi Nőiszabók-divatterme Bástya-utca 5. sz.

legutolsó divat
szerint készit a

Értesítem a város közönségét, hogy a m. kir. Ministerium 4225/1918. M. E. számú rendelete értelmében
arra az ártöbbletre, amelyet a legmagasabb áron felül a
kormány a búzára nézve métermázsánkint 15 kbronában, rozsra, kétszeresre, árpára, zabra és kölesre nézve
métermázsánkint 10 kóronában állapított meg mindazoknak igényük van, akik az 1918. évi termésből származó buza, rozs, kétszeres, árpa, zab és köles feleslegüket legkésőbb 1919. évi április hó l-ig a Hadi
Termény Részvénytársaság illetékes bizományosának
megvételre felajánlják és leszállítják, vagy szállításra
bejelentik, illetve akiknek termésfeleslegét az átvevő
bizottság a fenntemlitett hadáridőíg megállapítja.
Szeged, 1918. október 1.

L o n d o n i - k ö r ú t 14, sz.
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Winkler Sándor

"W- ^
„tfte.

4Wy

lakberendezéseke és antiktárgyakat
v e s z és elad

Szeged, Mikszáth Kálmán-utca 6.

Telefon 15-06.

Szeged szab. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Minthogy az uj bevásárlási könyvekért még igen
sokan nem jelentkeztek, ugyanezért "a még el nem vitt
könyvecskéket — a kereskedők nevének kezdőbetűit
véve tekintetbe október 1-től okt. 15-ig a közélelmezési hivatal alább megjelölt helyiségeiben s a következő betűrendben adjuk még ki a közönségnek.
Felhívom a lakosságot, hogy az uj könyvecskékért
annál is inkább jelentkezzék, mert a cukrot s egyéb
fogyasztási cikkeket a legközelebbi kiosztáskor már
csak az uj cukorlapra illetve könyvekre fogjuk kiadni
azt, 15-ike után már az uj könyvek kiadását beszüntetjük.
C, D, N, O, T, U, kezdőbetűs kereskedők vevői
könyveiket megkapják naponkint 8—2-ig d. u. 4 - 6 - i g
a földszint 1. sz. szobában.
ü , H, I, S, Sz, kezdőbetűs kereskedők vevői a
fenti hivatalos órák alatt földszint 6. sz. szobában.
A, B, E, F, K, L, M, P, R, V, Z, Zs. kezdőbetűs
kereskedők vevői az I. em. 5, sz. szobában.
Szeged, 1918. szeptember hó 30.
Ad. 7635/918. ké. szám.
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Dt. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

férfi é s női
legnagyobb

ss

Legmegh z

Legolcsóbb

lem foesB 22 Ipögepröl. Hogy a
m e s é s e k , m e r t a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.

atóbb

beszerzési

CseKonics-u. b.
Telefon 8 5 4 .

divatcikkek
raktara. —

cég.
forrás.

b z é c h e n y i - f é r 17.
Telefon 8 5 5 .

168 drb. válogatott antik és uj
perzsaszőnyeg érkezett különböző mértékben.

polgármester.

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni,
hogy a C O R S Ó-M O ZI HAZÁBAN (Pallaviciniutcában, a városházával szemben)

épület-, míílakatos, házicsengő—- " 1 1

szerelő és

gépjavitó-műhelyt

nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: épület-vasalások, zár-javitások,
tűzhely-, üstház-készités é s javítás, redőnyök
s z e r e l e s e é s javítása, villanycsengők s z e r e l é s e
é s javítása stb. pontosan é s jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hivásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

Donáth Gyula,
lakatos-mester.

Szeged,
rógépszalag
s z é n p a p i r stb. uj é s h a z s n á l t
r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED, Széchenyi-tér Telefon 3 8 .

Ha ő s z ü l a h a j a használja a
mely 3 nap
alatt vissza
adja a hajeredeti szinét. Kis iiveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
Kapható BSRCSBy HŰRDL9 pijiiaymrlírálian • ' IHJI-IÜ

szönyegáruházában

Kárász-utca (Wagner-palota.)

Férfi- és gyermekruha szükséglet
legmegbízhatóbban és legolcsóbban
beszerezhető.

Földes

Flóra hajvizet,

Izsó

ruhaáruházában Kárász-utca 7
Telefon : 5 - 9 5 .

Nyomatott Várnty i , könyvnyomdájában, Kárász-utca 8.

sz.

Telefon : 5-95.

I

