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Magyarok és bolgárok.

fi monarchia megszakítja Bulgáriával
a diplomáciai viszonyt.

Irta: Jakab Dávid.
EHtéljük-e a bolgár népet, amely most
valósággal megadta magát ellenségeinknek s
igy indirekté szakított azokkal, akik három
éven át hűséges szövetségesei voltak? A nagypolitika nem az én kenyerem. Nem ismerhetjük a központi (hatalmak kormányainak
szándékait az elszakadt Bulgáriával szemben. Tudok ugyan egyetmást, most azonban
nem éljük az igazi szabad szó világát, a gondolat béklyóban van, de vájjon lehet-e elhallgattatni a szivek beszédét is? Mi magyarok
vagyunk, mint ilyenek megértjük a szenvedést. A történtek ellenére nem átallom kimondani, hogy szeretem a katasztrófába került bolgár népet, önkéntelenül is viszonozván azzal azt az atavisztikus érzést, amellyel
e nép évszázadok óta irántunk viselkedik.
Most, hogy a háború folyamán harmadszor
bejártam Bulgáriát, hogy ott alkalmam volt
beszélni falusi paraszttal, tanítóval. középiskolai és egyetemi tanárokkal, Írókkal, művészekkel, miniszterekkel s hogy bejártam a vásárokat, ellátogattam a legegyszerűbb korcsmákba avégett, hogy a nép minden rétegének
hangulatát tanulmányozzam, én tudtam, hogy
a lelkekben forr az elkeseredés, hogy a karok
lankadni kezdenek, hogy- a remény is elszállott a szivekből, én láttam a szórnom arcokat,
amelyek azonban mindig felvidultak, valahányszor e szót hallották, hogy
magyar.
Azok előtt, akik Bulgáriát és népét alaposan
ismerik, nem titok, hogy ez a nép mily nagy
vonzalmat érez irántunk s hogy a háború
négy esztendejében mindig arról álmodozott,
hogy jövőjét velünk, magyarokkal
való állhatatos és szoros szövetségben alapozza meg.
Rajongtak a gondolatért., hogy nyelvünket
megtanulják és hányszor mondták
nekem
számottevő tagjai a bolgár társadalomnak,
hogy fiaikat ezentúl csak hozzánk fogják küldeni, avégből, hogy eltéphetetlen kulturális
politikai és gazdasági kötelékeket teremtsenek a vonzódás és a megismerés alapján.
És az a bolgár képviselő, aki azt mondotta
nekem, hogy ámbár hazájának arra kell törekednie, hogy u külföldtől m a g á t gazdaságilag
függetlenítse, mindaddig azonban, amig egy
k r a j c á r j a K&zen a külföld számára, azt a
szép és rokon Magyarországnak a k a r j á k adni? Az egyszerű falusi tanítóból lett bolgárközoktatásügyi miniszter (háromnegyed órát
á t tartó audienciámon egyébről sem beszélt,
mint ni agyarszeretetéről és azon óhajáról,
hogy addig, amig hatalma lesz, a Magyarországgal való kulturális kapcsolatot fejlessze,
erősítse minden rendelkezésére álló eszközzel.
A bulgár sajtó mindig készséggel állott minden magyar propaganda szolgálatára. Buszosukban, Várnán, mint a legkedvesebb vendégeket. fogadtak bennünket. És Sumtán? Ott
örökké fog égni a legnagyobb magyar szabadsághosnek: Kossuth Lajosnak az emléke...
iA bolgár karok tehát ellankadtak . . . A
magyar ajkakon erre elröppenni készül az
árulás megbecstelenítő szava Édes hazárafiai!
Várjatok még egy kicsit, mielőtt a balálrasebzett nemzetnek Ti, a magyar testvérek-, e
legborzasztóbb fegyverrel megadnátok a begyelein döfést . . .

Csütörtök, október 3

í - Az osztrák magyar kolonia tagjai már elutaztak
Szófiából. - Döntő események küszöbén. — Bulgária
aláirta az előzetes béke-megállapodásokat. Az idő. amelytől! az események tisztázását vártuk, egyre mélyebb bonyodalmakat ika
var és a helyzetet csak súlyosítja az a bizony
talanság, amelyben a hivatalos körök — ugy
látszik — készakarva tartanak bennünket.
Hogy miért, persze nem tudhatjuk, csak 'sejthetjük, ezeket a sejtelmeket azonban nem
szabad kimondanunk. Igy röviden csak a jelenlegi tényeket lehet leszögezni: Bulgáriával
minden valószínűség szerint közelesen teljes
szakításra kerül a dolog, a szófiai osztrákmagyar kolónia különvonaton már el is utazott Szófiából. Kereskedői- körök véleménye
szerint is a szakitásnak be Kell; következnie,
miután Bulgária aláirta az előzetes békemegállapodásokat, pedig már a fegyverszünet
alapfeltétele a központiakkal való szakítás
volt.
Bulgáriának ez a komoly és határozott
lépése persze megváltoztatta az egész európai' helyzetet. (Ennek következmíjnye, hogy
a békéről, a közeli békéről mint valami pozitívumról beszélnek már mindenütt és bizonyára ebből folynak azok a nagyon fontos
tanácskozások is, amelyek most sziinet nélkül
tartanak Bécsben és amelyet még a béke
"•gyére is kihatónak jelentenek. Habár félhivatalosan megcáfolják is azt a jelentést, hogy
a monarchia ujabb békelépésre készül. Valami azonban forr, azt tudjuk; hogy mi, azt
nem lehet tudni, de a levegő izzik ettől a titokteljes valamitől, amelynek mélyén talán
igazán a megváltó béke szunnyad. És amely
annyira izzóvá tette az osztrák parlament levegőjét is, hogy valósággal; tettlegességre került a sor. Persze, az osztrák parlamentben
hevesen támadták a magyarokat is, erre
azonban energikusan megfelelt Hussarek osztrák miniszterelnök, visszautasítván minden
méltatlan támadást. A német politikai válság
még mindig nem nyert megoldást, de bizonyos, hogy békekormány jön, amint nálunk
is annak jöttét jelentik.
Késő éjszaka jön a hir, hogy Szófia környékén hárc folyik, de hogy a hadviselő feleknek melyike volt képviselve a harcban,
nem lehet tudni. Nem lehetetlen, hogy megtörtént az első összetűzés a központiak és
Bulgária között.
Legújabb jelentéseink itt következnek:

BÉCS, október 2. Szófiából érkezett
utasok beszélik, hogy az osztrákmagyar kolónia tagjai vasárnap óta
Lompalánkában vannak, ahova különvonaton szállították őket. Szófiában ugy tudják, hogy a monarchia
még e hét folyamán megszakítja
Bulgáriával a diplomáciai viszonyt.
Már megtették a szükséges előkészületeket, hogy az osztrák-magyar
alattvalókat monitor védelme alatt
elszállíthassák Bulgáriából, ha arra
kerül a sor.
BUDAPEST, október 2. Szófiai
üzleti
kökökből ideérkezett hirek szerint az antant
és Bulgária meghatalmazátt
megbízottai
ma
reggel aláírták az előzetes
békemégálíjapodásokat. Részben a fegyverszünet,
de főleg a
békemegállapodás
aláírása folytán
minden
valószínűség szerint megszakad
az érintkezés Bulgária és a központi hatalmak
között,
mert a békéi ekételek előfeltétele
Bulgáriának a központiaktól való elszakadása.
SZÓFIA, október 2. A Bolgár Távirati
Ügynökség jelenti: A bolgár békeküldöttség
tagjai visszaérkeztek.
SZÓFIA, október 2. A Bolgár Távirati
Ügynökség jelenti: A szobranje hétfői ülése
és Malinov miniszterelnök elnapolási indítványának elfogadása annak kétségtelen jele,
hogy a népképviselők; egységesen tömörülnek a kormány körül és teljes mértékben támogatják azt. hogy kedvezően fejezzék be a
béke munkáját.
BÉCS, október 2. Szótiából
kezett

lárek szerint

a várostól

harc volt, de nem tudják,

hogy

ideérdélre
me-

lyik hadviselő felek között folyt te a
csata.
BÉCS: Törökországba és Bulgáriába
somagokat küldeni postán további intézkedésig nem .ehet.
ZÜRICH: A Mutin jelenti:
Clemenceau
szombaton kijelentette, hogy c$dk akkor fog
az ellenséggel a békéről tdógyalni, ha Foch
tábornok befejezte
hadműveleteit.
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Wekerle tájékoztatta a királyt a magyarországi
hangulatról
BÉCS, október 2. Wekerle miniszterelnök ma délelőtt nagy késéssel érkezett
meg Bécsbe. A miniszterelnök a Magyar
Házban szállt meg, azután átment a
külügyminisztériumba,
ahol hosszan tanácskozott gróf Burián
külügyminiszterrel. Délelőtt 10 órakor a külügyminisztériumban közös miniszteri értekezlet volt,
amelyen Burián elnöklése mellett résztvettek Wekerle magyar és
Hussarek
osztrák miniszterelnökök és Spitzmüller

pacifista kormány.

BUDAPEST, október 2. A magyar- fizmus alapján álló Károlyi csoportnak.
ország bécsi jelentése szerint
Bécsben Wekerle miniszterelnök ma délutáni kiáltalános az a felfogás, hogy a mostani hallgatásán tájékoztatta
a királyt, de
koncentrációs terv kénytelen lesz helyét ezen a kihallgatáson döntés aligha törelhagyni és utat engedni a tiszta paci- tént.

és Apponyi kihallgatása ügyéhen.

BUDAPEST, október 2. Őfelsége a
király ma kihallgatásra hivta
magához
gróf Tisza Istvánt, gróf Andrássy Gyulát és gróf Apponyi Albertet. A három
államférfi kihallgatása
elé nagy
izgalommal néznek politikai körökben és az
egész országban.
Audenciájuk, amely tisztázni

máriásunk, melyben az 55-ik tartalék gyalogezred ismét kitüntette magát, visszavetette az ellenséget Abancourton és Pantignyat is kiszabadította. Blecourt vitéz würtembergl védőit az ellehség átkarolásából,
Cambrai mellett és tőle délre a bevált harmadik tengerész ggyaioghadosztály ezred,
valamint schleskigholsteini, brandenburgi és
bajor ezredek kiszabadították és meghiúsították az ellenséges rohamtámadást. Rouíly
az ellenség kezén maradt.

közös pénzügyminiszter.
A
tanácskozás
déli egy óráig tartott és a szőnyegen
levő nagy horderejű külpolitikai ügyekkel
foglalkozott.
Ma délután Wekerle kihallgatáson volt a királynál, amelyen tájékoztatta a' királyt a
magyarországi
hangulatról és
a pártoknak
a koncentráció
A német trónörökös
hadcsoportja:
gondolatával szemben elfoglalt
Reimstő! ésézaknyugatra csapatainkat a Ves
magatartásáról.
le mellől hátsó állásokba vontuk vissza. Az-

Koncentráció helyett -

Tisza, Andrássy

Szeged, 1918. október 3.

a béke

fogja az utolsó napokban egymásra torlódó súlyos problémákat, ugy kül, mint belpolitikai
tekintetben, a háború kérdésében is döntőnek tekinthető. A
pártvezérek ma el is utaztak
Bécsbe.

ellenség gyenge osztagokkal utánunk nyomult é s este a Vantele-Viílers-Francpuez v e
nalat érte el. A Ghampagneban a franciák ismét megkezdték egységes támadásaikat.
A támadások meghiúsultak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közit a miaiszie'-f inöki sajtóosztály.)

Járőrharcok az olasz
fronton
BUDAPEST, október 2. (Közli a minisz
terelnöki sajtóosztály.) Az olasz fronton mérsékelt tüzéréségi és járörjharcok.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Andrássy koncentrációs terve
T i s z á é k kizárásával!
Budapest, okt. 2. Gróf
Andrássy
Gyula ma délelőtt a képviselőház több
Az uj német kormány hathatós hékepolitikét
vezető tagjával tanácskozott, egyénenkint
is. A megbeszélések célja hir szerint
fog folytatni.
egy koncentráció összehozása lenne TiBerlin, okt. 2. Valószínű, hogy a kö- kormánya. A pártok megállapodtak egy- száék kizárásával. Hir szerint ebben a
zeli napokban, talán már holnap, szer- más között és örvendetes, hogy semmi kocentrációban részt vennének Wekerle
dán megjelenik az uj kancellár kineve- harc nem volt a tárcák körül. Fődolog és pártja és mindazok, akik az Esterházy
zése és akkor sor kerül a kormánynak az, hogy a német kormány
egységes, kormányt támogatták, de kívülük részt
a pártokból való megalakítására. A koa- szabad és demokrata lesz.
vennének még a szociálisták is. Eddig
líciós kormény a többségből alakul, amiez ideig azonban még nem találták meg
Hogy
az
uj
kormány
hatvel a konzervatív frakció ellenzékbe
azt az alapot, mely lehetővé tenné a
hatós
békepolifíkát
fog
követni,
kerül.
Károlyi pártnak és a szociáldemokrata
az kétségtelen.
A miniszteri lisztát illetőleg a kép
pártnak ebben a koncentrációban való
az utolsó pillanatban jelentékenyen megA döntés most a szocialisták
mai részvételét.
változott. Erzberger külügyi államtitkár- ülésén megtörténik. A programra a bisága kétségessé vált, miután sokan van- rodalmi gyűlés többségének 1917 júliusáA i i s s g y a r képvlseÜiház
nak, akik hivatásos diplomatát akarnak ban hozott békehatározatán épül föl és
ö s s z e h í v á s a
külügyi államtitkárnak. Erzberger azon- belőle nem hiányzik a nyilatkozat Belban tárca nélkül tagja lenne a kormány- giumot illetőleg sem. A keleti határszéli
BUDAPEST, október 2. A Magyar "l unak. Stresemann és Scheidemann nem országok önrendelkezési joga világosan das i tó jelenti: Az Országos Függetlenségi és
akarnak tárcát vállalni. Egy vezető po- kinyilatkoztatott programmpönt.
A prolitikus, a ki részt vesz a mostani tanács- gramm nyomatékosan emeli ki a porosz 48-as párt tudvalevőleg a napokban átirt az
kozásokon, a következőket mondotta a választójog
behozatalának
meilözhetet- egyes politikai' pártokhoz, hogy ^ k é p v i s e l ő helyzetről:
lenségét. Kívánja továbbá,
hogy az háznak a külpolitikai események következtéValószínű, hogy ezen a héten meg- ostromállapot enyhüljön és Elszász ön- ben1 való mielőbbi1 cjsszehivása érdekében
alakul Németország
első parlamentáris kormányzatot
kapjon.
megindult mozgalomhoz járuljanak hozzá. A

Az antant hiábavaló erőfeszítései nyugaton.
BERLIN, október 2. A nagyfőhadiszál- I des vezénylete alatt álló hatodik tartaléék
lás jelenti: Flandriában Cambrai két oldalán j gránátos ezred különösen kitüntette ingát.
és Cliampagiiebaii kivédtük az ellenség he- A 132-ik gyalogezred Pőíípc ö.uUgy parancsves támadásait. A nyugodtabb frontszaka- noksága alatt az itt lefolyt legutóbbi harcokszokon St. Quentin mellett Reimsttöl észak- ban szintén nagy eredményeket szerzett.
nyugatra és az Argonneoktól nyugatra ki- Labassetől délre visszavertünk ellenséges
ugró vonalaink egyes részeit hátsó állások- részleges támadásokat. A Cambrai csata
ötödik napja ismét az ellenség teljes kudarba vontuk vissza.
cával
végződött. Lancourtól északra sziléRupprecht trónörökös hadcsoportja: Az
ziai
és
hesseni nagyhercegségben ezredek
lperntöi Poselare é s Wenin felé vezető utak
két oldalán az ellenség többszörösen sikerte- nyolcszoros ellenséges rohamot vertek viszInül támadott. tleJegenben befészkelte ma- dsza. Tovább délre az ellenség Abancourt és
gát. Ellenlökcsse! a falu keleti részét vissza- Bantigny helységeken, valamint Elecourtól
foglaltuk. Menintöl északra az Aigedi alezre- délre Cuviílers felé nyomult előre. Ellentá-

murkapárt ehhez a mozgalomhoz nem
lakozd.

csat-

O k i é b e r nyolcadikéin mutatkozik
b e a z uf n é m e t k o r m á n y .
— Miksa herceg kancellár-jelölt.

—

BERLIN, október 2. A birodalmi gyűlés
tóbizotíágának
határozata szerint a birodalmi gyűlés október 8-ikán, vagy fegkéjsőbb
9-én ül össze, hogy a.kormány nyilatkozatát
A belpolitikai helyzet egyébként még
nem tisztázódott. Most előtérbe került Miksa
badeni herceg kanellár'üága, aki már tanácskozott is a parlamenti pártokkal. Miksa herceg kancellársága ellen a szocialisták
erős
agitációt fejtenek ki.
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Cseh képviselők heves támadása Magyarország ellen
a reichsrat ülésén,
— Hussarek miniszterelnök visszautasította a M a g y a r o r s z á g elleni
támadásokat. —

gyob gazság! (Viharos elleni mondás a csehek részéről.)
Soukup képviselő felragad egy aktatáskát a miniszterek asztaláról és Teufel felé
dobja, Lisy pedig egy íróasztali készlet
egyik felét dobja feléje. Általános nagy zaj
tör ki. Alig hallik, hogy az elnök sajnálkozását fejezi ki a történtek felett. A zaj egyre
növekszik.

megkötni. A feltételeket oly módon kell megállapitania, hogy az ellenséges országok népeinek hozzájárulását nyerjék meg és a nép
haragját idézzék fel mindazon kormányok elStanek: A szabad demokrata
szellem
len, amelyek még folytatni akarnák a háborút. Ezért indítványozzuk, szólítsa fel a ház diadalmenetét senki sem állithatja meg töba kormányt, hogy valamennyi hadviselő ál- bé. A németek és magyarok képmutató frálam elé javaslatot terjesszen a következő ala- zissal beszélnek a békéről. Amint azonban
pokon való békekötésre:
egyik szövetségesük bátorkodik kezet nyúj1. Népszövetség létesítése, amely végre- tani a béke felé, azonnal torkonragadjáik,
hajtja a nemzetközi leszerelést, a népek között előálló minden viszályt kötelezően döntő most alattomosan arra hivnak föl bennünket,
bíróság elé terjeszt és minden állammal szem- hogy segítsünk nekik a vérontásnak véget
ben, amely a nemzetközi jogot, vagy szom- vetni. A végéi azonban mindig csak a németszédjainak szabadságát veszélyezteti, a nép- magyar hegemónia, a nem német, nagynészövetség egyesitett hatalmát érvényesiti.
met és nem magyar népek leigázása. Ehhez
2. Abbahagyása
minden gazdasági hábo- máshol keressenek szövetségest, ne az oszLisi cseh képviselő a közbeszólásra át- rúnak, kölcsönös kötelezettség arra, hogy trák népeknél. Ezután éles szavakkal fakad
minden állam a gazdasági forgalomban
tört a cseh képviselők sorain és ökölbeszori- egyenlő elbánásban részesül, nemzetközi meg- ki az uj, szentesitett magyar választójogi tört-ott kezekkel rohant a közbeszóló felé. A állapodások a munkásvédelemre vonatkozó- vény ellen, amelynek tendenciája, hogy Managy zajban a német 'képviselő meg nem ért- lag a berni és leedsi szakszervezeti kongresz- gyarország nem magyarajku népének nemhető sértéseket zúdított az ellentábor felé. szusokon megállapított elvek szerint,
zeti politikai létét teljesen megszüntesse.
3. Semmiféle annexió, Szerbia. MontenegNagy kavarodás támadt, a német és. cseh
A szentesitett magyar választójogi törvény a
ró és Belgium újból való helyreállítása.
képviselők elkeseredett szóváltása hevében 1
4. Semmiféle hadikárpótlás. A háború ál- magyar állam hattyúdala. Mi a három szláv
Soukup és Lisi cseh képviselők felkapták Paul tal feldúlt kis országok nemzetközi alapból állam frontját akarjuk, Danzigtói Prágán át
élelmezési miniszter aktatáskáját a miniszte- felépitendők, amelyhez valamennyi
hadviselő az Adriáig.
rek padjáról és azt Teufelre dobták. A cseh állam hozzájárulni tartozik.
Wischtl: És mi van a cseh-németekkel?
5. A keleti kérdések újból váló rendezéképviselők, majd mások is egyéb a miniszteStanek: Az az ön gondja. A cseh-tót álse a népek önrendelkezési joga alapján. A m i
rek padján levő írószereket kaptak föl és dokülönösen a lengyeleket illeti, Magyarország lam, amely a magyarországi*tót földet földbálni kezdték azokat. A miniszterek riadtan és Ausztria jelentse ki, hogy a lengyel nép rajzi határai közé foglalja, a legminimálisabb
ugrottak föl helyeikről és vonultak vissza a állami jövendőjét nera a k a r j a Németország- progrmunk.
veszélyes csoport elől. A képviselők folyton gal való egyoldalú megállapodásokkal szabáZajos taps és tetszés fogadta a merész
lyozni, hanem a lengyel nép Varsóba egy bekikiabáltak:
vandó, az általános választójog alapján meg- beszédet a csehek oldaláról, de az elnök Sta— Cseh, tót bitangok!
választandó nemzetgyűlésen saját maga dönt- neket rendreutasítja. Waldner, a következő
jövőjéről.
Nagynebezen kitisztult a terem, miután a sön állami
szónok kijelenti, hogy vissza kel] utasítani a
6.
A
béke
érdekében Magyarország és
csend néhány percre helyreállott. A képvisenémet
birodalom ellen kitört gyűlöletet, ameAusztria már 1015-ben hajlandónak nyilatlőház igy megkezdhette vitáját a kormány- kozott, hogy Olaszországnak területi enged- 'yet Síanektől hallottak. Stanek beszéde már
nyilatkozat fölött, kapcsolatban a békekér- ményeket tegyen. E felfogásnak megfelelően n e m hazaárulás, hanem a legnagyobb
gonosz
désre vonatkozó javaslatok első olvasásával. Magyarország jelentse ki, hogy hajlandó a tett az állam ellen. Az államok védőszövet"Elolvasták a benyújtott javaslatokat és pe- délvidéki vitás területi kérdésekről az olasz ségben való csoportosulásnak, a döntő bíróés délszláv nép önrendelkezési jofra alapján
dig Klemenszky, Stanek és Korosec képvise- tárgyalni.
ság felállításának és katonai leszerelésének
lők javaslatait, amelyekben javasolják, hogy
7. Magyarország
és Ausztria
nemzetisé- szükségessége régen átment már a köztudata kormány adjon a parlamentnek kimerítő, gei kölcsönös viszonyának rendezése, e nemze- ba. ez nem akadálya a békének.
az igazságnak megfelelő képet a békekérdés tiségeknek külön joga
legyen.
Tekintettel
Korovetz képviselő szlovén nyelven kezállásáról, különösen a kormánynak a népek azonban az ellenseges népeknek arra az agdi beszédét. Csak az a k a r j a őszintén a békét,
önrendelkezési joga és a békekongresszuson godalmára, hogy Magyarország és Ausztria
számos nemzetiségeinek mostani közjogi hely- aki Ausztria-Magyarország népeinek is megvaló döntő részvétellel szemben elfoglalt ál- zetével elégedetlensége jöyőben Európa békéadja az önrendelkezési jogot. Tisza a délláspontjáról. Adjon ezenkivül pontos felvilá- jét veszélyeztetné, jelentse k i az osztrák korszláv területen mint homo regiusz jelent
gosítást a politikai és gazdasági helyzetről. mány, hogy hajlandó a nemzetiségeknek a bimeg és viselkedése felháborító volt.
Felolvasták még a szociáldemokraták javas- rodalomhoz való viszonyát valamennyi nép
Hanser képviselő kijelenti, hogy a néplatát. amelyben azok felszólítják a kormányt, szabadsága és önkormányzata alapján újjáalakítani. Jelentse ki a kormány, hogy hozzá nek m o s t a békére van szüksége, de nem csuhogy az összes hadviselő államok
kormá- fog járulni minden olyan megoldásihoz, a
pán a mi népünknek, hanem valamennyi hadnyainak tegyen általános béketárgyalásokra melyben az egyes nemzetek föntemlitett küviselő állam népeinek. Reméli, hogy lehetséjavaslatot. A szoiáldemokratáknak ez az in- lön képviselete egymás között megegyezik.
ges' lesz hü szövetségeseinkikel, Németor
A fent közölt indítványt illetőleg a javasdítványa teljes egészében itt következik:
szággal együtt teljes világosssággal megtenAdler, Seitz, Seliger és elvtársaik tegnap lattevők felszólítják a házat, hogy 26 tagu
ni békeajánlatunkat.
bizottságot
válasszon
és
utasítsa
azt,
hogy
14
a képviselőházban Magyarország és Ausztria
napon
belül
tegyen
jelentést.
békefeltételeinek közzétételére vonatkozólag
Teríti képviselő a bulgár eseményekkel,
a következő indítványt nyújtották he:
Stanek 'képviselő az első felszólaló. Be- Titsár képviselő pedig a belpolitikai
helyzetAz ellenséges hatalmak a magyar és osz- szédét cseh nyelven kezdi. A világháború, a tel foglalkozik. A békét csak ugy érhetjük el,
trák kormány részéről javaisolt béketanácsko- melyben egyik oldalon a központi hatalmak
ha megszabadulunk
a német diplomáciai bezásokat visszautasitották. Ez a tény nem
vannak,
a
másik
oldalon
pedig
a
demokraták,
folyástól és azonnal, feltétel nélkül kérjük a
szabad hogy Magyarországot és Ausztriát a
háborb sürgősen szükséges befejezésére irá- azokat taszítja romlásba, akik rászolgáltak — békét.
nyuló] fáradozásaiban megakassza. H a az el- mondja. — A csehek, akiket Ausztria eddig
Hussarek miniszterelnök emelkedett ezlenséges hatalmak kormányai folytatni akar- leigázott, egyetlen csepp vért sem ontottak
után szólásra. Azzal kezdte beszédét, hogy az
ják a | háborút, akkor az ellenséges oi'szágok- önként a központi hatalmakért, ellenben a
eszmékért
való harcot nem lehet a hazaárunak I bábomba belefáradt népeit kell megeszményeiért lás és a szentségtörés magasztalásávai és az
mozfiatnunk. Ez sikerülni fog, ha meg tudjuk cseh-tót légió az emberiség
a népeket győzni, hogy minden további áldo- harcol, és egyedül az ő érdemük, hogy Fran- állam szidalmazásával folytatni.
zat liléikül már most meg leket kölni ' vala- ciaországot nem rabolták még jobban ki a
A magyar állam és magyar nemzet
mennyi nép érdekeinek és jogéraetének meg- németek és hogy Páris és Calais nem lehesokkal magasabban állanak, hogysem
felelő békét. Magyarországnak és Ausztriátett
a
németek
zsákmánya.
ilyen sértésekkel megbántani lehetnak Ve-hát az egész világ tudomására kell hoz-

Bécsből jelentik: A képviselőház szerdai iilé
síének elején viharos jelenetek játszódtak le, a
melyek egészen a tetlegességig fajultak. Stanek cseh képviselő, a cseh szövetség elnöke
volt az első szónok. Mindjárt a beszéde elején hevesen kifakadt az osztrák és magyar,
de még inkább a német autokraták ellen, a
kiket felelőssé tett a háború kitöréseért. Ezután a legélesebb támadásokat intézte a német kormány ellen, ami izgalmas közbeszóíásra ragadtatta a néme-t képviselőket. Teufcl német képviselő torkaszakadtából
kiált
totta a szónok felé:
—• Gazember! Hitvány áruló!

ni, milyen

föltételek

mellett hajlandó a békét

Teufel:

Gyalázatos beszéd!

A

legna-

ne. Az ilyen nyilt és durva sértése-
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iket azonban felháborodással \ftsz"'
szautasitja.
A miniszterelnök után Mdfaja é s Neumann képviselők a népképviseteteknek nem
kötelező békeértekezletre való összehívása
ügyében szólaltak föl. Qlabinszky képviselő
a békeakcióra vonatkozólag tett indítványt.
A képviselőház ülését ezután berekesztették.
(Következő illés csütörtökön délelőtt 11 órakor.

A szegedi köztisztviselők
ellátása.
(Saját tudósítónktól-.) A köztisztviselők szegedi csoportja szerdán délután Sándor Ignác
elnöklésével ülést tartott. Az ülésen több élelmezési ügyről tárgyaltak. Sándor Ignác az ülés
megnyitása után jelentette, hogy a közélelmezési miniszter leiratot intézett a csoporthoz a
lisztellátás kérdésében. A miniszter a köztisztviselők ellátására szükséges lisztet 1918. augusztus 15-től kezdődőleg a beszerzési csoportnak
utalta ki. A liszt azonban csak szeptemberben
érkezett meg, A tisztviselők ellátására szükséges
lisztet eddig a város közélelmezési hivatala előlegezte. Összesen öt vagon lisztet adott kölcsön
a város a beszerzési csoportnak. Most, hogy
végre megérkezett a liszt, a kölcsönt visza kell
adni a városnak.
Hosszas vita indult meg ezután arról, hogy
a csoport hogyan lássa el tagjait liszttel; egész
évre egyszerre adja-e ki a szükséges lisztet,
vagy pedig negyedévenkint, esetleg havonkint.
Az intézőbizottság végül is ugy határozott, hogy
hirdetést tesz közzé, jelentkezzenek a beszerzési csoport tagjai és jelentsék be igényeiket,
hogy havonkint, vagy negyedévenkint előre kívánják-e lisztjárandóságukaí kiváltani, vagy
egész évre előre akarják-e a lisztet beszerezni.
Mindenki ugy kapja meg lisztjárandóságát,
ahogyan kívánja.
Az elnök jelentette ezután, hogy a faértékesitő hivatal fa kiutalását helyezte kilátásba a
csoportnak. Ezért érintkezésbe lépett a Bankegyesület részvénytársasággal, amely a közélelmezési hivatal keretében a városi fatelepet
vezeti, hogy tegyen ajánlatot, milyen feltételek
mellett lenne hajlandó a tisztviselők fáját kezelni. A Bankegyesület hajlandó minden költséget előlegezni, kamat cimén vagononkint és
negyedévenkint számítandó 13 korona 50 fillért
kér. A fa öle minden költséggel együtt, felvágva, aprítva és a telepen átvéve 360 koronába, mázsája pedig 19 koronába kerülne. Ajánlatot tett még Buchwald fakereskedő, aki a
költségeket nem előlegezi és igy a fa öle vágva
és aprítva a telepen átvéve 354 koronába kerülne. Az intézőbizottság ugy határozott, hogy
a fa szállításra és kezelésre a szerződést a
Bankegyesülettel köti meg. Körösy István postafőnök "javaslatára akként," hogy amennyiben a
beszerzési csoport akár a fa áránál, akár a
szállításoknál kedvezményt tud elérni, ezek a
kedvezmények a csoport javára esnek
Bejelentette ezután az elnök, hogy Az Országos Szénbizottság már eddig is ötven tonna
porosz szenet utalt ki a beszerzési csoportnak
és ígéretet tett arra, hogy a szénkiutalásoknál
a bsoport igényeit mindenkor tekintetbe veszi.
A faértékesitö hivatal 10.000 kilogramm faszenet utal ki a beszerzési csoportnak. A faszén
Nagybecskereken veendő át. Az intézőbizottság
elhozatja a faszenet, amelyet a makszimális
áron fognak kiárusítani.
Jelentette ezután az elnök, hogy a Schlésinger-céggel a szerződés megkötése nem sikerült. Schlesinger ugyanis a szerződésnek sarkalatos pontjává tette azt, hogy a csoport tartozik
fiát a katonai szolgálat alól fölmenteni. Az elnökség ezt a föltételt nem fogadta el és az
összehívott elnöki tanács jogérvényes szerződést kötött a Danner Mihály céggel. Danner a
bruttó-bevétel öt százalékát kapja munkája honorálásául; ezenkívül raktárhelyiséget kell szereznie a liszt és burgonya részére. Az intézőbizottság a bejelentést tudomásul vette, a szer-,
ződést jóváhagyta és sürgősen lépéseket tesz a
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dohánygyár raktárának mielőbbi megszerzése
érdekében.
A beszerzési csoportok központja 15.333
liter 60 fokos rumot bocsájtott a szegedi csoport rendelkezésére. A csoport a rumot átveszi
és literenkint 15 koronáért fogja kiárusítani.

ból fakadó két kivánság, a fix alapon való
szervezés és egy bizonyos hosszabb időre való
bérbeadás kombinációjával kell megkísérelni a
színházi kérdés alapos megoldását, melyben
mind a négy tényező, a város, mint szinháztulajdonos "érdekei, a nagyközönség művészi
igényei, a tagok állandó jellegű elhelyezése és
biztosított existenciája és végül az # igazgató
anyagi biztonsága és művészibb veze'tésre képessége, egy kielégítőbb és haladásra, fejlődésre
alkalmasabb perspektívát nyernek.
Ezeknek megfontolása mellett tisztelettel
— Évi 40.000 korona bért ajánl. —
ieszem meg a következő ajánlatomat:
1920, illetve 1923 szeptember l-ig érvé(Saját tudósítónktól.) Almássy Endre színnyes
a ma fennálló szerződésem. Ennek köligazgató szerdán ajánlatot tett a városnak a
csönös
megegyezéssel való felbontása mellett
színház bérbevételére. Alább részletekben kökössön a nemes Város velem 1919, szeptembe
zöljük a beadványt, amellyel — ha Almássy 1-től a színházra nézve egy uj szerződést, olyan
kívánsága szerint történik — az októberi köz- formán, hogy a színházat kizárólag színházi
gyűlés fog foglalkozni. Hihetőleg nemcsak üz- célokra átengedi nekem a mostani szerződésben
leti tekintetek alapján, ahogy — a beadvány kikötött szolgáltatásokkal együtt. Ezen szolgáltatásokért természetesen fizetném a mostani szerszerint — Almássy szeretné, nem is az egyéni
ződés feltételei szerint tovább is az évi 36000
érzés és szimpatia szerint, ahogy ugyancsak a koronát, mig a szinház használatáért felajánlok
beadvány szerint történni szokott, hanem ki- a Városnak tíz esztendőre 400000 azaz Négyzárólag a közérdek mindenkit kötelező parancsa százezer koronát, mely a tiz év alatt előleges
negyed évi 10000 koronás részletekben fizeszerint. A beadvány a következő :
tendő, S igy a Város a mostani alapon fizetendő 360000 korona helyett 760000 koronát
Tekintetes Tanács!
kapna a színházért tiz év alatt. Első lépésnek
A színházi helyárak körül lezajlott viták a bérbeadás felé jelentős anyagi haladás annak
során, ugy a hivatalos helyeken, mint a szegedi meggondolása mellett, hogy a szinház feletti
sajtóban, két vezérmotivum hangzott el, mint szabad rendelkezési joga különben csak 1923követelmény, vagy kívánság. Az egyik, hogy a ban nyilna meg.
társulat jövőre fix alapon szerveztessék, a másik,
Ezzel szemben én is vállalnám mindazon
hogy bérbe kell adni a színházat.
kötelezettségeket, melyeket a szinház épületére,
Az első kívánság teljesedése, a fix alapon belső-külső világítására, a rongálások helyreálszervezés, nemcsak hogy egyedül az én elhatá- lítására stb. a mostani szerződés is előir. Köterozásomtól függ, de egyúttal az én leghőbb lezném magam elsőrendű
színtársulatommal
kívánságom is. Hogy miért nem térítetek rá a évente legalább 10 hónapon keresztül előadáfixes alapra még sem, annak az oka az, hogy sokat tartani, ezek között évente legalább 39
ma nemhogy egy évre, de hetekre sem lehet opera-előadással és 8—10 elsőrangú, művészi
rendes és szolid üzleti kalkulációt csinálni. hangversennyel. Ha a szerződés tartama alatt a
Hiszen minden perc a gazdasági életben olyan Város nyári színkört építene, az arra nekem
változást hozhat és hoz is, hogy az szertefujja biztosított opció mellett, kötelezném magam a
az előző perc legkörültekintőbb és legóvatosabb megegyezés szerinti nyári szezon tartására is.
előirányzatait is. És kétszeresen lehetetlen ez Műsorom és szervezkedésem irányítója a nagynekem, kinek nemcsak a kiadásait egy maga- közönség lenne és hogy annak igényeit teljes
sabb erőhatalom szabályozza, hanem azoknak mértékben kielégítsem, már a jól felfogott üzleti
természetes áthárítására sincs módom. Hiszen érdek is parancsolná s rákényszeritene. Helybevételeim és heiyáraim szabályozása, az üzemi áraimat a kiadások arányában magam szabnám
költségek állandó hullámzása mellett, nem meg, de szerződésileg kötelezném magam, hogy
tőlem, hanem a közgyűléstől függ, amelyet a helyi két tisztviselő egyesületnek — Otthon
valójában nem annyira az üzleti tekintetek, mint és Városi Tisztviselők Egyesülete — minden
inkább az egyéni érzés és szimpatia, vagy egyéb esti előadásra 2—2 páholyt — 12—12 körszéhangulatok vezetnek.
ket bocsájtok 20 százalékos kedvezménnyel renHa én inöst a jövő szezonra fixes alapon delkezésre a szerződés egész tartama alatt.
— az igények és szerződésemnek megfelelően
Ajánlatom elfogadása esetén a jelenlegi s
— megszervezkedem és akkor látom, hogy az esetben felbomló szerződésem minden elővállalt kötelességeimnek csak a helyárak egy jogai természetesen megszűnnének s az uj
bizonyos emelése mellett birok megfelelni, ezen szerződésben vállalandó kötelezettségeim biztoemelésre — a jó reménységen kivül — semmi sítására hajlandó vagyok az eddigi lOüOO korona
garanciám nincs és éppen nem bizonyos, hogy óvadék helyett a szerződés aláírásakor 40000
azt meg is kapom. Pedig abban már most, koronát a város pénztárába letenni.
ezen szerződéseim megkötésekor bizonyosnak
A szerződés perfektuálása lehetőleg már az
kellene lennem, máskülönben az egész szervez- októberi, de legkésőbb a novemberi közgyűlékedés egy va banqu-jiték, különösen most, sen megtörténjen, mert az uj társulat fix alapon,
amikor a szegedi szinház évi kiadásai roha- hosszabb időre való megszervezéséhez megfemosan közelednek az egy millió felé és minden lelő idő feltétlenül szükséges.
emberi számítás szerint a jövő évre nemcsak
elérik, de tul is haladják az egy milliót. Nyitott
szemmel és józanul ilyen örvény felé haladnom
— bizonytalanra — nem lehet. De a mai rendszer mellett, ha az anyagi garancia kétes nem
lenne is, egy egységes és fokozatos fej ődési
kézimunka üzlete
vonalban haladó művészi színvonal megteremtése sem lehetséges. Ehhez az állandóság jelTisza Lajos-körut 48. sz.
lege keli és megfelelő, nyugodt munkálkodásra
alkalmas idő, hogy a céltudatos irányítás, veD u s raktár elörajzolt kézizetés és szinészképzés hatása érezhető legyen
munkákban Himzö munkát
s eredményei egy egységes művészi szellemben
elvállalok a legszebb \
nyilvánuljanak meg. Meg számtalan oldalról
kivitelben.
világithatnám meg a kérdést, de a fentiek is
elég világosan bizonyítják, hogy az egy forrás-

Almássy Endre bérbe akarja
venni a színházat.
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Kivándorló!

Állani* nagy Kereset rizitf nlipi!
Férfiak és Nők !! Kevés befektetéssel napi 8 0 - 1 0 0
korona keresethez jutattunk, jelentkezhetnek
Wlnkler Lajos és Társánál
Szeged, I., Batthyány-utca 4. sz.
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HÍREK

Tótok és csehek közt.
— M a g y a r és m o r v a végeken.

000

Most, hogy a magyar história uj fejezete csony viskók, ódon omladékok, egyetlen gyár,
indul, most, amikor a csehek tizenhat me- az is idegen kézen, idegen vezetés alatt, sötét,
gyénket követelik, és a m a g y a r gondolat, ma- sáros utcák, sok korcsma, semmi kulturélet az
gyar szó szinte némán kénytelen várni, mi- iskolán kivül, a szomszédban, odaát, füstölgő
kor világgá kiáltani és tetté érlelni kellene, gyárkémények erdeje, modern bérpaloták, vihadd emlékezzem vissza a béke utolsó éveire, rágzó üzletek, kis színház bécsi vendégekkel,
mikor végtelen magányban éltem a magyar haladás és verseny. És még valami, ami a
végeken, mikor tótok és csehek közt, jártam- versenyt izgalmas mérkőzéssé tette. A főutca
keltem és árva f a j t á m minden bánatával vir- egyik során csupa cseh üzlet, cseh szó, csali
rasztottam ködös őszi éjjeleken, miközben a vendéglő, cseh könyvesboltok, a másikon csukis végváros baktere tót nyelven hirdette az pa német. És teljes, nyilt, kemény agressziegyhangú órák elmúlását. Abban a nyitrai vitás. A cseh vendéglőben, a beszedni duóikis városkában éldegéltem akkor, amelyben ban némán elfordul tőled a csinos pincérhajdani Vak Béla király született, amelynek leány, ha németül vagy magyarul szólsz hozhatára a csefli rabságból szabaduló Mátyást fo- zá. A falon a prágai lapok garmadája, a
gadta, amelynek dombjáról odarémlik BuchSzvetozor Iegfrisebb száma az asztalon, a
3au vára, hol akkor Berchtold gróf a monar- könyvkereskedések kirakata tele Macliar köchia végzetét intézte.
teteivel. (Maclhar, a merész Lfjucseh költő a
(Ez a kis város többször látta az időben háború óta kört önben ül.)
falai között Scotus Vlatort és egyszer WV•A német reáliskola és a cseh gimnázium
liam Steadet, akik látogatásuk névjegyét egy valósággal farkasszemet néznek egymással s
német újságban adták le, amelyben nem- a két iskola tanárai nem köszönnek egymászetiségi politikánkról nem a legkedvezőbb vé- nak. Itt két világ harcol, itt két dudás nem
leményt terjesztettek elő derék szövetsége- tud és nem akar megférni egy csárdában.
sünknek.
Egyik a távolban komoran ragyogó P r á g a feAz iskolában a legnagyobb nehézségek- lé néz, de> legalább is Briinnt a k a r j a Rómájákel kellett megkiizdenünk nekünk, akik a ma- nak, a. másik a tStefanskirehe árnyékában
g y a r kultúra utóvédjei és előhavcosai voltunk ólmjt élni, • virágozni. Egyszer tanúja voltam
Vak Béla városában. Az evangélikus tót ele- a Rathauskellerben
egy nyilt összetüzésnekmiből a tanulók legnagyobb része a ma- Ez nem a salzburgi csapszék mintájára törgyar nyelv tudása nélkül került ki és angyali tént, itt a levegőben nemcsak Klofác és tártürelem kellett hozzá bizony, Petőfi zengzetes sai nevei röpködtek, de súlyos argumentum
nyelvén a többi diák stúdiumokat is megértet- gyanánt sörös kancsók és az egyik asztaltársani a kis Petrovicsokkal. Mikor a latin isko- ság egy házzal odább állott.
lát kijárták, a tehetséges tót fiuk egy részét
Akkor este, belefáradva a nagy idegen— és sok közöttük az igazi tehetség — már ségbe, éppen az állomás felé baktattam, mihívogatta, csábítgatta stipendiummal, min- kor az utolsó liázak egyikének ablakából egyden földi jóval a zlata Praha, az arany Prá- szerre, váratlanul m a g y a r szó ütötte meg a
ga, amely a m a g y a r műveltség számos ki- fülemet. Mint amikor valakit gyöngyvirágvándorlójától fosztotta meg ezt a vidéket.
gal ütnek:
Pedig a tót nép, kivált Nyitra táján, igen
IMessze a nagy erdő,
derekas, szorgalmas, igénytelen és határozotMessze estem édes rózsám tetőled!
tan művelődésre alkalmas. A városkában volt
(Megálltam egy pillanatra, benéztem az
egy népházuk, ahol vasárnaponkipt összejöttek a szláv népies és történeti falképek alatt, ablakon és még szomorúbban ballagtam hadaloltak, táncoltak, könyveket kölcsönöztek, za, a m a g y a r határra. Egy szegény nő énepersze tót könyveket. L á t t a m ott egy népraj- kelt, egy olyan nő, szomorú hungaricum,
zi muzeumot, a tótok hazai népies kulurájá- amit itt is, mindenütt szívesen és örömmel
nak mintaszerű remekét, amelyet csak titok- látnak . . .
Juhász Gyulaban' mutogattak.
Miikor az 1913-as nagy mobilizáció volt,
a tótok láthatóan összebújtak, suttogtak és
egyes túlzók agyában az orosz kolosszus délii-iuittassa elsőrangú óra- és ékszerbábja csillant meg. De különben halálos csönd
üzletemben. S z o l i d á r a k ;
volt, csak néhány agitátort kellett Bécsbe
érákban é s é k s z e r e k b e n n a g y raktár.
visszatránszporálni. Ezzel a fogékony, öntu- !
v . v . F I S C H E e K. . v . v
datra akkor még nem ébredt néppel egy okos, j
Korzó-kávéház mellett.
pártatlan nemzetiségi politika a legszebb
eredményeket érthette volna el a magyarság
javára, bár igy se tudták eddig még elidegeníteni tőlünk.

Óráját és ékszereit

8«tor- H épületasztalos műhely !

Egészen más világ j á r t a egynéhány kőhajitásra a szomszédos morva határvároskában. Egészen más világ. A m a g y a r végen ala- f

Készítek mindenféle
niunkát é s

bútort,

épület-

üzletberendezést.

DOBÓ ANDRÁS asztalos, Takaréktár-u. 2 udvar

— Hindenburg születésnapja. Berlinből
jelentik: Szerdán van a világháború nagy német hadvezérének, Hindenburgnak hetvenegyedik születésnapja. Hindenburgot ebből az alkalomból az ország minden részéből tömérdek
szerencsekivánattal halmozták el.
— Kitüntetések. A király az ellenség előtt
tanusitott vitéz magatartásuk elismeréseül Topody jános, Zubreczky Péter, Justin Gábor,
Landisz István, Guiácsí Mihály, Deszpot Jánns,
Markó János, Faragó István, Paszkó Tódor,
Borda Ernő, Csordás Demeter, Blass Miklós,
Szolledi István, Plenta János, Schlenker Jenő,
Fodor Ferenc, Zalerna Zakariás, Theán József,
Bogdán Vazul, Borlován Vilmos, Csonka Mihály, Diószeghy Imre és Koszta Illés népfölkelőknek, Szépe György hadnagynak, Eperjessy Imre tartalékos zászlósnak az 5. honvédgyalogezredben, Zirok József, Uitz Mihály, Lovas Zzigmond, Horrmann Ferenc népfölkelőhuszároknak a 3. honvédhuszárezredben a bronz
vitézségi érmet adományozta.
— Kinevezések. A király Mányov Károly,
Gulyás Imre, Prungel Ferenc, Misurda Kálmán,
Kátay Lajos, Göndöcs jenő, dr Kardos Nándor,
Krajován Péter, Tirtkó József, Láczay Szabó
Kálmán, Temesváry László és Fischer Jenő
zászlósokat az 5. honvédgyalogezredben hadnagyokká léptette elő.
— Az árvaszéki elnök utódja A keddi
közgyűlés tudvalevőleg nyugalomba helyezte dr.
Pálfy Józsefet, Szeged volt árvaszéki elnökét,
miután a nyáron az első kerületben országgyűlési képviselővé választották meg. Igy legközelebb kihirdetik a pályázatot az árvaszéki elnöki
ál ásra. Az árvaszéki elnökség nemcsak tisztségben, tehát erkölcsiekben jelentős állás, hanem anyagiakban is egészen megfelelő, különösen, ha az ember mögött még egy kis polgári vagyon is meghúzódik. Mert az alapfizetés évi 5600 korona, ez két izben ezer-ezer
koronával emelkedik, és van még 1440 korona
lakbér is, persze ezeken kivül a háborús segély.
A pályázat határideje értesülésünk szerint október 12. déii 12. órájában van meghatározva.
Az eddigi kombinációk szerint az árvaszéki elnöki állásra 4-5 pályázó lesz. Köztük Ferenczy
Béla árvaszéki ülnök, a közélelmezési hivatal
helyettes vezetője, dr. Temesváry Géza helyettes
főkapitány kihágási biró, dr. Zámbó György
helyettes árvaszéki elnök, és dr. Bárkányi Zoltán községi biró. Az állást a szeptemberi közgyűlés tölti be.
— A husuzsora. A naivitásunkban méltóztatik bizni és azt méltóztatik hinni, igen tisztelt mészáros ur, hogy mi azért irunk ma ismét
husuzsora cimen, mert a hus maximális ára
túlságosan magasra van megállapítva. Tévedni
tetszik, mészáros ur, a közönség — mit tegyen
mást — beletörődött már a legmagasabb maximális árba, hiszen a legtöbb embernek legföljebb hetenkint vagy kéthetenkint, esetleg
csak négyhétenkint egyszer jut húsra. De ez
egyszer, e ritka ünnepi alkalomkor hust szeretne a pénzéért és nem csontot, amelyen
bosszantásul marad csekélyke hus. Ha a háborúban is élénk maradt emlékezőtehetségünk nem
csal, a csont ára, amelyet önök hus helyett adnak nincs maximálva, de ha maximálva is
lenne, önök, mészáros uraimék, azt a hússal
felcifrázott csontot, amelyet árusítanak, a hus
maximális árában adják. A közönség méltatlankodik és lázong. Egy háziasszony például
bemutatta nálunk azt a nagydarab csontot azzal a kis darab hússal együtt, amelyet önök
közül az egyik, mészáros uraimék, egyjkiló hus

Csütörtökön október 3-án.

A

B E S T I Á K

Amerikai kalemkép, szenzációs sláger 4 felvonásban.

A tél Schweitzban temészeti felvétel.

Szeged, Gizella-tér. <

Szerecsenek

A küzdő felcséce társadalmi dráma.

P á r i s b a n Humoros.
A boszorkány meséje vígjáték.
1
Előadások d. u. 2., !A., 5., 7 és 9 órakor.
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árában adott el neki. Ez ugy nem mehet tovább! Ez ellen tiltakozni és tenni kell. A mészárszékekre és a húspiacra kell irányítani a
hatóság, különösen a rendőrség figyelmét.
Annyival inkább, mert egy másik háziasszony
azt adta elő nekünk, hogy nem meri visszaküldeni, ismét önök közül ez egyiknek, mészáros uraimék, a hus árában kapott csontot,
mert akkor legközelebb csontot sem kap és
nem lesz min rágódnia sem két-, esetleg négyhetenkint egyszer. A husuzsora erélyes és gyors
letörésére nyomban intézkedni kell.
— Ribiliió a bolgár diákok között. A
bulgáriai események a Szegeden tanuló mintegy ötven bulgár diák között nagy izgalmat
keltettek. A fiuk sirva fakadtak és a nagyobbak
közül néhányan visszaakarnak térni hazájukba,
hogy részt vegyenek szülőföldjük megvédelmezésében, a beözönlő antant seregek ellen.
Riasztó hirek terjedtek el közöttük, igy például,
hogy legközelebb internálni fogják őket. A
felügyeletökkel megbizott Jakab Dávid tanárnak
igen sok munkát ad a fiuk lelki állapotának
lecsillapítása. Szerdán sürgöny érkezett Bulgáriából, hogy a fiuk okvetlenül maradjanak itt
és végezzék nyugodtan megkezdett tanulásukat,
— A Szegeden érvényes faárak jegyzéke. A helyi árvizsgáló- bizottság a kormány
által kibocsátott irányárak alapján megállapította az épület és tűzifák különböző fajainak
Szegeden érvényes maximális árait. Minthogy
célszerűnek mutatkozott ugy az érdekelt kereskedőnek, mint a fogyasztóknak az árakról való
minél tökéletesebb tájékoztatása, a bizottság intézkedett, hogy ezek az árak fanemenkint külön
jegyzékbe foglaltassanak. E jegyzéket az érdekeltek a kereskedelmi és iparkamaránál díjtalanul megkaphatják.
— A 46-os Hadialbum népünnepe Dorozsmán. Vasárnap, 6-án, a 46-os ezred
rokkantjainak, hadiárváinak és özvegyeinek javára Dorozsmán tart népünnepélyt a Hadialbum
szerkesztősége. A hadkiegészítő kerület minden

Telefon:
11-85.

nagyobb községe áldozott már a nemes célra
és bizonyos, hogy a dorozsmai magyarok is
kitesznek ezúttal magukért. A minden tekintetben szépnek és sikeresnek Ígérkező népünnepélyen 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 népünnepre bizonyára Szegedről
is sokan fognak átrándulni. A zenét az 5-ös
honvédzenekar szolgáltatja.
— A méterrendszer Oroszországban. A
pétervári távirati ügynökség jelenti: Az orosz
kormány a szövetségi szovjet-köztársaság egész
területére a jövő év január 1-től kezdve elrendelte a tizedes mérték-rendszer használatát.
1919. január elsejétől kezdve hosszmértéknek a
métert és sulymértéknek a kilograrnot kell használni Oroszországban, amelynek csak bizonyos
helyein engedi meg a kereskedelemügyi népbiztos, hogy 1922. január elsejéig a régi orosz
mértékrendszert használják. E naptól kezdve
aztán tilos a régi orosz sulyok és mérőeszközök gyártása és használata.
— Elitélt paprikamalmos. Ábrahám Szilveszter paprikamalmos ügyét tárgyalta szerdán
Árvay Ferenc rendőrbiró. Ábrahám ellen a Haditermény élt feljelentéssel, mert őrlési tanúsítvány néikül vállalt paprikaőrlést. A rendőrbiró
Ábrahámot kétezer korona pénzbüntetésre itélte.
— A viz visszaadta halott gyermekét.
Temesvárról jelentik: Szombaton a Begába fult
két fiu, Kása Sándor és János. A kisebbik
hulláját tegnap kifogták a Begából. A holttest
megtalálása megrázó körülmények között folyt
le. A két gyermek anyja a szerencsétlenség
idején Budapesten időzött és csak hétfőn reggel
érkezett haza s lesújtva hallotta meg két gyermekének halálát. Azonnal odasietett, ahol a két
fiu belefúlt a vizbe és az egész délelőttöt a
Hungária-fürdő közelében töltötte a Bega partján. Délben, amint merően nézte a vizet, egyszerre felsikoltott, mert egy gyermek holttestét
pillantotta meg a vizben. Járókelők kihúzták a
hullat, amely a hat esztendős kis Kása Sándoré

Korzó Mozi R.-T.
Igazgató:

Szeged, 1918. október 3.
Jön!

Jön!

Jön!

Kivándorló!
volt. A zokogó anya ráborult a holttestére és
erőszakkal kellett a halott gyermeket karjai közül kifejteni. A tizenhárom éves Kása János
hulláját még nem találták meg.
— Retta Fregol! misztiku3 estélye a
Tisza-szálloda nagytermében. Szombaton
és vasárnap este 8 órai kezdettel tartja estélyét
Retta Fregoli változatos óriási műsorral, melylyel a művész a világ színpadjain óriási sikert
aratott. A helyárak 10., 7., 4., 3, és 2 korona.
Vasárnap délutáni előadás mérsékelt, 5., 3 50.,
150 és 1 koronás helyárak mellett. Jegyek
előre válthatók Pető Ernő dohánytőzsdéjében
Széchenyi-tér.

SPORT

oooo
Szak-Sztk mérkőzése. Hosszú szünet után
vasárnap találkozik ismét a két csapat a Szak
ujszegedi pályáján. A két rivális mérkőzése iránt
mindenkor a legnagyobb érdeklődés nyilvánult
meg sportkörökben. Az eddigi találkozásokból
csak egyszer sikerült a Sztk-nak a Szakot legyőznie, a többi mérkőzéseket a Szak legtöbbnyire nagy fölénnyel nyerte. iMost mindkét
egyesület uj háborús csapatát állítja a küzdelembe és habár az eddigi mérkőzésekből a
Szak fölénye látszik, mégis igen érdekes nyilt
küzdelem várható. A mérkőzés, melyet közös
megegyezés alapján, Kiss Menyhért fővárosi
biró vezet, pontosan 3 órakor veszi kezdetét.
Előzetesen a második csapatok mérkőznek félkettőkor. A Szak labdarugó osztálya tegnap
esti ülésén az alábbi csapatok kiállítását határozta el: Első csapat. Szögi, — Boros, Hegyi
— Vezér II. Csáki, Ruzics — Garay, Horváth,
Vezér I., Martonosi, Zaviza. Második csapat.
Ungár — Kónya, Ágocsy II. — Kertész, Belényesi, Horváth II. Pohrer, Babity, Lapu, Opré,.
Keszler.
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VASSSÁNDOR.

MŰVÉSZÉT
oooo
HETI MŰSOR:

Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap
október 3, 4, 5 és 6-án

A kinematografia legnagyobb alkotása

Utazás a Marsba
a jövő század regénye 6 felvonásban.
I r t a : S o p b u s Míchaclis.

Rendezte : Ole

F ő s z e r e p e k b e n Lili Jacobsohn

és

Gunnar

Olsen.
Tolnas.

Csürtörtök „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü.
Péntek „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü.
Szombat d. u.: „Sárga csikó" népszinmii. — Este :
„Pacsirta" operett.
Vasárnap d. u.: „Csárdáskirálynő" operett. — Este :
„Aranyember" szinmü.

* Évadbérlet a színházban. Folyó hó
14-étől kezdve 100 előadásra, vagy 50 páros
és 50 páratian előadásra évadbérletet hirdet a
színház. Bérletjegyzéseket csütörtöktől lehet eszközölni a színházi irodában délelőtt 10 órától
1 óráig. A bérletjegyzéseken a bérleti összeg
fele előre fizetendő, a másik fele legkésőbb január 1-én. Bérelni csak a bérletszezon elejétől
lehet és csak 100 vagy 50 előadásra. A bérlet
nem szakitható meg lejárta előtt. A régi bérlök
előjogait folyó hó 7-én hétfő délig tartja fenn
a színház. Egy páholybérlet ára 100 előadásra
1680 korona, zsőllyéé 480, körszék I—II. sor
400, III—VII sor 360, VIII—XII. sor300 korona
és a szokásos pótdijak.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap' délután
2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.

RENDES

HELYÁRAK.

In- és élsMtími
megnagyobbítottam

s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól ROSStlíil bajOSsuflápuf 8. sz. alá helyeztem át. — Tisztelettel
N ó g r á d i László, órás- és ékszerész.

$

LEGÚJABB.
ZÜRICH: Torring gróf, bajor főrenSveicban, a Le Havreban székelő belga
kormány kezéhez béketervezeteí szolgáltatott át. Amint most a belga külügyminiszter nyilatkozatából kitűnik, hazudott az a Reuter jelentés, amely különbéke-ajánlatró! szólt. Torring gróf a
belga kérdést összeköttetésbe hozza a
német gyarmatok prolemájával. Német
hivatalos körök hangsúlyozzák,
hogy
Torring gróf teljesen a maga kezdeményezésére és saját elhatározásából cselekedett, a német kormánytól teljesen függetlenül és attól semmiféle megbízatást
nem nyert. Torring gróf egyébként ezt
maga is kijelentette.
BÉCS: Diplomáciai körök szerint az angol karmány válasza íBurián gróf békejegyzékére megérkezett és a válasz az ajánlatot
visszautasítja, azonban nem zárja ki azt,
hogy Burián válaszoljon az angol kormány
jegyzékére.
STOCKHOLM: Az Oroszországból ideérkező bolseviki lapok jelentik: Japánban forradalom tört ki. A kormánycsapatok a szovjetcsapatokkal való összetűzés után elmenekültek a legnagyobb rendetlenségben.
A bolgár foglyokat helyőrségi
szolgálatra hasznába fel az antant.
Genf, október 2. Itteni lapok szerint a bolgár foglyokat
Bulgárián kivül, francia tisztek
felügyelete alatt, helyőrségi szolgálatra fogják
használni. Franchez tábornok helyesli ezt a tervet, mert igy haderőit a fegyverszüneti szerződés értelmében Drinápolyig állithatja fel és ezzel tiszta képet szerezhet Törökország helyzetéről.
A bolgárokat német támadás
esetére védekezésre kötelezi
az
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Szeged, 1918. október 3.

antant.

Genf, október 2. A Journal de Genéve jelenti, hogy a Bulgária által elfogadott feltételek
között vannak a következők: Nis és Drinápoly
között valamennyi* közlekedési eszközt átadnak
a szövetségeseknek. Macedónia szerbeklakta részét a szerbek, a görög vidékeket a görögök
szállják meg. Német támadás esetén a bolgárok
kötelesek területüket megvédeni.

Bulgária lépése az amerikai
diplomácia müve volt.
Hága, október 2. Londonból, Párisból és
Washingtonból egyformán azt jelentik, hogy a
bolgár kormány lépése kizárólag az amerikai
diplomácia müve volt. Sok jel vall arra, hogy
már szeptember 10-én teljesen megegyezett a
washingtoni bolgár követ Wilsonnal Bulgária
békelépése tárgyában és mikor Balfour szeptember 16-án azt hangsúlyozta, hogy nagy változások készülnek és a Balkánon fényes győzelem várható, már tájékozva volt arról, hogy a
bolgár haderő nem fog nagyobb ellenállást
kifejteni.!
Wilson sakkhuzása az volt a központi hatalmak ellen, hogy a legsebezhetőbb ponton, a
Balkánon rendítse meg a szövetséget. A washingtoni bolgár követ jóval a fegyverszünetkérés előtt azt mondta amerikai laptudósitóknak.
hogy Bulgária bizik Amerika nagylelkűségében.
B o n a r Law a bolgár
fegyverszünet jelentőségéről.
— A németek keleti tervei megsemmisültek.
_
Rotterdam, október 2. Bonar Law miniszter ma beszédet mondott a balkáni eseményekről.
— Bulgáriával aláirtuk a fegyverszüneti
megegyezést — mondotta a miniszter — és
ennek értelmében az ellenségeskedések tegnap
déli 12 órakor véget értek. A szerződés szerint
a bolgár vasutak felügyelete és ellenőrzése a
szövetségesek hatalmába megy át, ami azt jelenti, hogy a németek keleti összeköttetése és a
német keleti világbirodalom terve megsemmisült.

KÖZGAZDASÁG

00(30
A hizlalás h a t ó s á g i ellenőrzése. A
közélelmezési miniszter rendeletet bocsátott ki
a házi és közgazdasági szükségletre hizlalt sertések nyilvántartásáról. A rendelet egyben ellenőrző intézkedést is foglal magában arra, hogy
a házi és gazdasági szükségletre történt hizlalt
sertések fehéráruját a hizlaló szükségleién felül
a közszükséglet részére foglalják le. A miniszter a meghizialt sertésből nyerhető fehérárut
átlagosan 70 kilogrammal veszi számításba és
egy sertést állit oda olyképpen, hogy az öt
családtag (illetve ellátandó) szükségletére elég.
A házi és gazdasági.szükségletre hizlalt sertésekről a községi elöljáróság és a polgármester
nyilvántartást tartozik vezetni.
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VASS-M0Z1 MŰSORA:

Szombaton és vasárnbp október 5 és 6-án „Brating
mérnök titka" bünügyi dráma 4 felvonásban és a
„Királynő férje" vigjaték Henny Pottennel.

Cülöríökön
október 3-án
Lisa Weise a bájos berlini
felléptével.

Szerdán és csütörtökön: „A fekete nász" dráma 4
részben és a „Képzelt oeteg" vigjáték 4 felvonásban a főszerepben Lisa VVeise.
Péntektöl-vasárnapíg: „A kivándorló" Herczeg Ferenc
szinmüve 5 felvonásban.

primadonna

i kapzsit beteg
I feHeie nász

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várrfay L.

Vidám udvari történet 4 részben.

(Tisza-szálló I. em.) a kurzusok október hó 7-én
délután megkezdődnek. Iraikozások: október 1-től
d. e. 12—1-óráig. Exklusiv csoportok.
Gyermekkurzus. Magán órák. Esti kurzus.
Lakás cim: Polgár-utca 22 I. em.

Dráma 3 felvonásban.

Őszi

Rendezte: Franz Mofer.
Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, Jegyek
válthatók d. u. 3 órától.

és teli nőikalap

megérkeztek.

S Z 3

újdonságok
f ü l é r t

női-kalap üzlete Szeged, Stárász-u. 6.

előre
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<- l a k i ' á s o k g y o r s n és
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7{égi világból
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Szegedi

történetek,

Irta: Cserzy
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ESZTER HADNAK A MENT.
— Magához jöttem — mondta ezután. Eszter.
Megütődve felelt amaz:
— Én hozzám?
— Magához . . . H á t nem ösmer? . . . Persze, rég jártam erre, sok nap mnlt azóta «Julis néném . . . Én vagyok az Eszter, a nagyságos ur fiának az édes anyja.
Könny szökött az öregasszony szemébe.
Sovány kimunkált kezével szétdörzsölte előbb
lelkének fényes kristályait s azután, hogy kisóhajtotta magát, megölelte az azóta nagyot
változott asszonyt és megcsókolta az ajkát,
homlokát.
— Ugyan mi hozott erre Eszter, a jó Isten
áldja meg még a lépésedet is.
Az asszony szólni akart s megakadt ajkán
a szó.
— A fiam — felelte később sírva, ami egyszerre zokogásba fult bele. . .
lAz éj ugy tünt el, mint az árnyék, ha kikerül a nap a borulat mögül. Észrevétlenül
suhant tova, hogy helyet engedjen a virradásnak. Egy szemhinny orit ást nem aludt ez alatt
a két asszony. Az idő ugylátszik, csordultig
megtöltötte a két rokonleiket, mert sok, nagyon sok mondani valójuk akadt. S bár
ugyan forgatták a szavakat erről is, amarról is, a beszéd azért mégis csak a gyermek
körül maradt. Hogy ugyan beteg-e, vagy talán már meg is halt.
—• Dehogy beteg édesem, olyan az, mint
a nyiló rózsa.
— Szép?
— Nagyon szép.
— Hogy járatják?
— Urasan, szépen, hisz a szemükfénye.
— Hála Istennek. — Nyugodott meg Bafcarczi Istvánná — csakhogy hazudott az álmom.
Mikor pitymallani kezdett, mikor ú t j á r a
kelt a hajnalt megelőző szellő, szendert lopott az álom a pincelakásba, csend lett és
pihenés. . .
Reggel Esztert költötte fel először a nap.
A falon táncolt egy sugara valami képen. A
tekintete oda esett és ennek a kicsi képnek a
villogása egyszerre másfelé terelte gondolatait. Hazulról ide, a tizennyolc év előtti időbe. Szétnézett, hogy ugyan nem lesi-e valaki
az idetévedt gondolatát. Ne, a világért ne tekintsen most senki a lelkébe, mert lángba borulna az arca a szégyentől. . . Oh mert akkor
még leány volt, mikor elment ezért a képért
a radnai hegyoldalba és térden csúszva erőlködött föl a lépcsőkön,a csodatevő Máriához,
hogy ott könyörögjön, esdekeljen egy életért,
mely akkor már meg volt foganva a szive
alatt.
Igy került ú j r a elébe a fiu. Az eladott
gyermek, akit most, amint megélénkült a képzelete, ugyanolyan kerekfejii, szőke gyermeknek vélt látni, mint akkor volt, amidőn leszakadt az emlőjéről. S amint lassan elmélázik lelke a múlton, ugy érzi, mintha az ölében tartaná puha, kövér testét és nézné az
a j k a gügyögését, ügyelne a mosolyára, a szeme játékára és kicsi kezének esetlen mozdulataira.
Azután elkapja a vágy, föléledt lelkében
az elcsititott anyaszeretet, nyugtalan lesz ós
menni szeretne, hogy lássa, megölelje, azután
elárassza kezét, arcát a csókjával és azt
mondja: fiam, édes egyetlen gyermekem, hiszen én vagyok az édes szülő anyád. Én szenvedek érted még álmaimban is én viselem érted évek óta az életnek nehéz keresztjét, ösmerj meg, fogadj be szivedbe és könnyítsd
meg hozzám való szereteteddel az én keserves
életemet.
Folyt, köv.
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Szeged az. kir. város közélelmezési hivatatól

WIESNER S. bútorgyáros

Hirdetmény.
A Magyar Szent Korona Országainak Faértékesitő
Hivatala 6.180/a. 918. sz. alatt elrendelte, hogy az 1918.
évi julius hó 1-től 1918. évi szeptember hó 30-ig terjedő idő alatt a fa- és szénkészletekben beállott változások kitüntetendők. Az ehhez szükséges bejelentőlap nyomtatványok a közélelmezési hivatalnál rendelkezésre állanak.
Felhívom az érdekelt kereskedőket, hogy a bejelentéshez szükséges nyomtatványokat a közélelmezési
hivataltól késedelem nélkül vegyék át, azt kitöltve legkésőbb szeptember 30-ig a közélelmezési hivatalnál
mutassák be.
Szeged, 1918. szeptember hó 27.
10.052/1918 k. é. szám.

A R A D I - U T C A 6. SZ.

Ajánlom saját gyártmányú
mindennemű bútoraimat.
Telefon:

polgármester.

gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- é s kelmefestő ipartelepe.

Pályázati hirdetmény.

Fióküzletek : Mikszáth Kálmán-u. 9.. Valéria-tér sarok, Telefon 994. és Gizella-tér 3
szám, Telefonszám 1055. Fióküzletek vidéken : Hódmezővásárhely, Szent Antal-u. 9
sz., Zenta. Főtér., Kiskunfélegyháza, f o s s u l h - u t c a 15. szám.

Szeged szab. kir. város törvényhatóságénál üresedésben levő s választás utján a legközelebbi tisztújításig betöltendő árvaszéki elnöki állásra pályázatot hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni
óhajtják, hogy pályázati kérelmüket f. évi október hó
12-ének délutáni egy órájáig Szeged szab. kir. város
főispánjához nyújtsák be.
Az állás 5600 kor. alapfizetéssel és 1440 kor. évi
lakbérrel van javadalmazva, az alapfizetés két izben
három évenkint 1000 koronával emelkedik.
Szeged, 1918. okt. 2.
8906/918. eln. sz.

Férfi öltönyök, női ruhák, piperedolgok stb. a leggondosabban vegyileg tisztíttatnak. Gyászesetekben s z ö v e t - é s selyemruhák, férfiöltönyök soronkivül egészben festetnek feketére. Plüs- és
á rsonygőzölés szakszerűen eszközöltetik. Jó munkáért elismerőlevelek az ország mindenrséz ébő

Kass

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.
sz.

kir. város

közélelmezési

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

Egyenruhák StiTeSfési
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

SZEGŐ ÁRPÁD

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

Flaschtter íajosnf r í t f

Bocskay-utca 9. 1. emelet. Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készit
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillettek, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzást,
mühimzést, müstoppolást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

munkát a legegyszerűbbtől a

Albert

műszaki

á r o n ! Kívá-

kárpitos.

v allaiata

Elsőrangú kelmefestő és vegytisztitó intézet

Szálloda <s WíbázJtVítfl.

$arta

Van szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhívni arra, hogy városunk egnik legkellemesebb
szórakozó helyét, a Róka-utca 6 sz. alatt kibéreltem és újonnan átalakítva aug. 1-én elsőrangú
Nói zenekar állandó közreműködésével meg-

44.

1007

f

Szeged, Zrinyi-utca 18. szám alatt. Festek és tisztitok férfi, női és katonai egyenruhákat tartós szinre
gyorsan és pontosan. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kéri tisztelettel SZIROVICZA IMRE,
kelmefestő és vegytisztitó,

Telefon 1 2 - 7 7 .

TELEFON

Sürgönyeim : Kass, Szeged.

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

KORmÁNYOS JÁNOS

T E L E F O N 1007.

üzletet

T a u s z és K ő v á r i

(cseresznyefa) teljesen uj, fényezett,
elsőrendű kivitelben k a p h a t ó

és füado

g g ^ .

Értesítem a t. közönséget,
hogy Seifmann Mór és fiai
cégtől
18 évi művezetői
nyitottam, Bástya-utca 9. (Kass-

Mülhoffer

natra videkre is megyek!

HAL0SZ0BAK
Faragó

15—50.

legnagyobb és

^

legfinomabb kivitelig s mindennemű kézimunkák montirozását j u t á n y o s

polgármester.

Törv. bejegyzett cég, kereskedelmi
ügynökség. Oroszlán-utca 17. szám.

Telelőn (interurbán)

J g ^

kávéházzal szentben,) hol vállalom minden e szakmába vágó

Dr. Somogyi Szilveszter

Telefon 1 2 - 7 7 .

legelegánsabb szállodája.

működésem után kiiépve k á r p i t o s

Értesítem a város lakosságát, hogy a lisztnek
igénybe vehető fejadagját folyó évi október 1-töI kezdődőleg az eddigi havi 6 kilogramm helyett 7-20 klgban állapítom 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-töl a közönség az elárusító pékmester és kereskedő
uraktól igényeiheti. Annak kiszolgáltatása iránt a liszthivatalt egyidejűleg utasítottam.
Szeged, 1918. október hó 1.
10370/918. ké szám.

bútorasztalos ipartelepén, Zákány-utca

-szálloda Szeged. Délmagyarország

Uj kárpitos műhely

hivatala.

Hirdetmény.

2—2

Teleion: 8 4 4 .

844.

LUCZA JÓZSEF Szeged ^TJ^'olt

Dr. Somogyi Szilveszter,

Szeged

Szeged, 1918. október 3.

fogmüterme
Xigyó-uica
Jelefon

T i s z t e l e t t e l Csupor József kávés.

nyitottam.

1.
13—3%.

ys

(
4

i

4

elsőrangú nül dloattepei

i

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

jtfgoston

szesz-, bor- és sőrnagykereskedő ;
iroda, raktár és borpince helyiségeit

DUGONICS-TÉR

8.-9.

Aradi-utca 5. szám.

Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modellek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

számú házba helyezte át

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

i
S C H A T Z m. F I A I
URI SZABÓ ÜZLETE

Telefon 818.

Kölcsey-utca 4.

Modern vegytisztitó

Zrini-iid 5. szli alatt

és ruhafestő intézet.

KLEKKER JANKA, Feketesas-u. 17.

nagy

emeletes raktár és pince

teherfelvonóval utcai bejárattal kiadó tudakozódni

947 sz. telefon.

Nyomatost Várnsy L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9

P ^ l H B M l SMSM'^ÍS'

