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gr:ace angol államtitkár a békéről.
— Aar antant addig nem fárggai Németországgal, amig
bíinbánásf nem tanusif. - „Németország békejavasiatai által nem szabad magonkat megtéveszteni." „Ha kitartunk, ez a háború az utolsó lesz." Az egész világ érdeklődése most a központi hatalmak békéi egy zeke körül mozog.
Vájjon lesz-e sikere Ausztria-Magyarország
és Németország békeajániatá'nak, erre a
kérd'é'sre várhalk feleletet mindenütt a szenvedő népek. A népek — ebez nem fór 'kétség — 'békét akarnak, de az antant kormányai ugy látszik, még a háború Ötödik -évében sem látják egészen beteljesedni a végzetet. Hivatalos válasz a békeajánlatokra
még ne'm érkezeit ugyan, sőt állítólag Wilson rneg sem kapta eddig a 'békejegyzékeket,
d é a béke sorsára vonatkozóan következtethetünk a sűrűn érkező jelentésekből és abból a beszédből, amff iBrace angol belügyi
államtitkár mondott.
Sajnos, ez a bészéd nem sok vigaszfalásra és r'eményre ad alkalmat e sorsdöntő
napokban. Braee felsorolja (Németország bűneit', amikét Szerinte élköveíett és kijelenti,
hogy addig, amig Németország bünbánást
n e m ta'nusit, nem szabad veié teiflhi tárgyafásra. Beszédének végén aztárí elárul ja, hogy
unindazt, amit nfontíőft, ürügyeknek szánta
a békeajánfat elutasítására, mert arra figyelmeztet, hogy most már igen közel van a
•győzelem, HtiuTt" ki kell tartani. Igazságosságnak mondja Braee azt, hogy Németország iparát é s közgazdaságát nem szabad
érintetlenül hagyni.
Az angol államtitkár beszéde tehát éppen most nem valami biztátó. De azért korántsem szabad pesszimisztikusan megítélni
,a. helyzetet, abiint nem jógosult az optimiznnris sem. Minden attól függ, hogy Wílsoni
következetes marad-e eltveihez. Ha igen, az
antant i s kénytelen tesz rálépni a béke útijára, imarf ( Wilsonnat szemben isem katonai,
s'em erkölcsű ereje nem volna a háború folytatására. Néhány nap múlva megtudjuk, jo'gds'ari bizkunk-e Wifeoriban, akinek békeprogr'ámjjá'f elfogadtuk.
Braee beszédét és a külpolitikának legújabb eseményéit az alábbiakban ismertetjük:
LONDON, október 7. (Reuter.) Braee
belügyi államtitkár tegnap délután Londonb a n beszédet mondott. Beszédében többek
.közt ezeket jelentette ki:
— Németország békéről beszél. Nem beszél azonban olyan békéről, amilyent a jelen
Őrában várhatnánk. Először meg kell győ-
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ződni arról, hogy Németország tiszta békét,
valódi békét kiván, mielőtt tárgyalásokat
kezdenénk. Amit Németország tett, nem lehet elfeledni. Mielőtt a szövetségesek Németországgal szemben nemesszivüek lehetnének, előbb saját magukkal és saját népükk e l szemben kell igazságosaknak lenniök.
— Miben é r t el Németország rekordot?
Hogyan harcolt még a legutóbbi napokban?
Az országokat, amelyekből kiverték, az utol
só kövig elpusztította. Ez nem ugy fest, mint
ha Németország bünbánást érezne.
— Igazságosság volna az, ha Németország
tengeralattjáróival és aknáival védtelen ha-
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jóinkat elsülyesztve, a háború befejezésével
a legnagyobb tengeri hatalom lenne? Igazságosság volna, ha ipari élete érintetlen maradna, miután Franciaország és Belgium
ipari életét megsemmisítette? Nem. Az angoloknak az ártatlan népekkei szemben, a
melyek, Németország magatartása folytáni
szenvedtek, igazságosnak kell lenni. Igazságos volna, ha Németország mezőgazdasága érintetlen maradna, miután Franciaország é s Belgium mezőgazdaságát elpusztította? Nem. Németországnak ki kell jelenteni, hogy a háború nemcsak pokoli munka, hanem hogy nem is fizetődik ki.
— Németország békeajánlatai által
nem szabad magunkat megtéveszteni.
Németország a szövetségesek közt meg
hasonlást akar szitarii. Előbb valóban
meg kell bánnia tetteit, mielőtt leülnénk
vele értekezni.
A szövetségesek a háború megnyerésénél tartanak és ha kitartunk, e z a háború
utolsó lesz.

Tanácskozások a központi hatalmak békeajánlatáról
— A külpolitikai helyzet a békejegyzék elküldése után. —
Genf, október 7. Parisban péntek reggel fan igazságosságát éfvé'nyesi'teni fogja az
pta fontos tanácskozások folynak a béke- antant; államokkal szemben is.
Mindez azonban jó néhány napi tiireí
ajánlatról. A hét elején Versaillesben a ftaTnet kiván. Amig a válasz megérkezik.
.ditanács is össze fog ülni.
Béiilinoktóber
7. Wilson válasza még
Bécs, október 7. A külpolitikai helyzet
nem érkezett Berlinbe. Angol bank'körÖkböi a
a 'szombati (sorsdöntő órák óta nem változott.
semleges államok azt a hírt kapták, hogy az
Békejegyzékünkre sem hivatalos, sem félhiantant' kormányai között eszmecsere indult
vatalos válasz nem érkezeit. A válasz ez alimíeg, amelyből 'azt léhet következtetni, hogy
kalommal egyenesek Wilsontól jön. WiPson,
az antant 'kész a tárgyalásokra, amennyiben
mtelő'tt válaszolna, kétségen kivül tanácsa központi hatalmak bizonyos fettételeket
kozni fog az antant államok kormányaival.
'teljesítenék.
,
Wil'sonuak legutóbbi békejegyzékünkre
Zürich, október 7. A lapok jeténtik, hogy
adott gyors válasza még a vele leginkább
Bazer
'amerikai hadügyminiszter csütörtökön
rokonszenvező Angüábkn is lehdiigo/ftságot
kéltett. Az elnököt az a veszély érheti, hogy hosszasán tanácskozott' PoTneáréval. A lapok
teljésen szubjektívnak és 'egyoldalúnak tart- kiemelik a tanácskozásnak jelentőségét'. Baják. A tárgyi okok, nem 'tekintve, az erköl- zer e hét folyamán' Lortdúntia éffzezik, ahol
csieket. szükségessé teszik azt, hogy az an- a vezető . államférfiakkal fog tanácskozni.
tant közös iiatdrozatot hozzon. Nyilvánvaló,
RdttúMam, Október 7. A Mabctíeste'r
hogy ilyen közös határozat előkészítése és Üuardián jetenti, hogy az angol alsóház libemegfogallmazás'a hasizabb időt kiván.
rális pártja pénteken olyan határozatot hoAhriak'telfeníere, hogyj.'azi antarft áffe- zott, hogy a központi hatalmakat bele kell
rnoik köréiben igen elérik publicisztikai pro- vonni a népek 'szövetségébe.
paganda folyik a hadicélok egységes megBerlin, Október 7. A béke jegyzékről a
állapítása érdekében, sőt a londoni szerző- ,Vorwertz a következő iirja:
déssel ellentétben is, az egyes antant állaA békékérés sebéket ejt a német nép érmok hadicéljai közt még mintíig eltérés tóM zésein, de viszont meg is tesz az ereje árra,
Ezénkivül figyelembe kell venni azt is, hogy a, sebeket meggyógyítsa. Az a z ellenmily néhéz és 'komplikált Aiiglia
szempont- állás, a'mit hadseregünk a harctéren 'kifejt,
jából Wilson 14 pontjának megvalósítása. most már nem a demokrácia ellen irányul,
Igy a népek önrendelkezési jogáriak elve Ír- hanem a demokrácia ellenségei, az imperiaországra, továbbá a gyár mai jki\a vonatkoz- listák elten. Amig ezék nem mondanak le
tatva. Remélhető, hogy Wilson az ő pártat- Németország letiprásáról,, addig hadseré-
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Sülik hitei kedvépek sem szabató irríegbé- | Ibékeheiyzefről a következőket jelentették ki:
ariifnia.
Teljesen érthető az az ideges feszültGenf, október 7. A Humahite
azt árja, ség. áme'üycl Wilson válaszát várják. Azonhogy Námétorszég demokratizálódása a bé- ban ütáírai kell airra, hogy a vál'asz csak néke lehetőségét elősegítette.
hány nap 'mulVa érkezik meg és ezütt'al nem
Chia/sso, október 7. Parlamenti körök- lefheít számítani villámgyors fejlődésre, mert
ben i.gen tartózkodóan viselkednek 'a monar- (Wiiísoiü előbb tanácskozni fog szövetségeseichia é s (Németország békeajáníatávál szem- vek
beni. tA koümány kéri a lakosságot, -hogy hiAz angol kormány kijelentette, hogy a
degvérrel fogadta az eseményeket, mert a béke jegyzékről, amig a részleteket nem isközponti hatalmak az antant erejét akarják meri, nem nyilatkozik, a
Havas-ügynökség
csökkenteni.
jelentése pedig nem zárja ki a tárgyalások
Bécs, október 7. Politikát körökben a lehetőségét.

A békejegyzék vasárnap délig nem érkezett
Washingtonba.
LortdQt\ október1 7. A Reuter-iroda tegnap késő esté azt 'a hivatalos értesítést kapta, hogy az antant kormányai addig, amíg
a valöszinüeVi utón levő 'békejegyzék meg
n e m érkezik, arról hivatalosan
tudomást
neín vesznek. Ilyén körülményék között nincsen semmi célja a válasznak addig, 'arnig a
békejegyzék jellegét nem ismerik.

Hága, október 7. Washingtonból jelentik
drótnélküli távírón 6-án: Németország jegy-

St. Quentintöl északra a súlyos küzdelem
szeptember közepe óta megszakítás nélkül
tart. Friss Csapatok harcbavetésé dacára itt
a z ellenség nem tudott említésre méltó sik e r t elérni. Tegnap is meghiúsultak támadásai, amelyek délelőtt Le Cateletöl északkeletre és St. Quentintöl északra törtek elő.
Az ellenséget, aki a Somme-csatornánál, Es-signy le Petit irányában eleinte tért nyert,
sikeres ellenlökésekkel és éjjeli vállalkozásokkal Renancourtig vissizaszoritották.
Az Aisne és a Gruppé közötti uj állásaink felé Pontavert és Pancoart között az
ellenség utánunk hatolt és többszörös támadásban tört előre ellenünk. Harcok fejlődtek
ki Pontavertnál, B e r r y Aubak mellett
a
retais—neune—chateli ut két oldalán és Barancourtnál. Az ellenséget mi mindenütt
visszavertük. Egyes helyeken kisebb osztagok még a Liuppe északi pártján maradtak.
Nagyobb erőkkel támadott az ellenség az
Arnes mellett és St. Qeuniiníől nyugatra.

A franciák 15 milliárd
hadisarcot követelnek
Basel, Október 7. A francia/határról érkező jelentés szerint' a pénzügyminiszter a
k a m a r a pénzügyi bizottságában kijelentette,
h o g y F r a n c i a o r s z á g a békekötéskor az ellenség áltál 'megszáll'va tartott és elpusztított
francia területek kártalanítása fejében 13—15
milliárd kíUpóitást fok
követeifii.
A német tengerészeti hivataS
uj államtitkára.
Befüti, október 7. (Wolff.) Lovag Mann
tengem'agyot 'a birodalmi tengerészeti hiVat a l államtitkárává nevezték ki.

— Az olasz fronton a helyzet
változatlan. —
BUDAPEST, október
niszterelnöki sajtóosztály.)

7.

(Közli a mi-

Olasz harctér:

•Változatlan.
Balkáni harctér: Albániában ujabb utóvéd harcok a Skumbi folyó mellett. OSzerbia déli határán nem történt nagyobb harci
.cselekmény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

A szerbek bevonultak
Vranjeha.

Szerb hivatalos jelentés 6 - á r ó l .

zéke vasárnap déíig még nem érkezett meg.

Elővédéínk tegnap heves

harcok után

Azt hiszik, hogy 'a válasz szerint addig, a

bevonultak Vranjoba. Ágyukat és géppuská-

migj Németország Franciaországot és iBef-

kat zsákmányoltunk. Német és osztrák-ma-

ígiubnicyt kii nemi üríti', fe gyve r sZü né tiröli szó

gyar foglyokat ejtettünk.

,sem lehet.

A németek visszaverték az ellenség
heves támadásait.
BERLIN, október 7. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht
trónörökös é s Böhm vezérezredes hadcsop o r t j a : Flandriában és Cambrai Nokambray
előtt a nap nyugodtan telt el.

Ószerbsa déli határán
harcolunk.

A Champagne harci fronton tegnap tiz
napos elkeseredett küzdelem után szünet áldott be a harcokban. St Ouentintöl (keletre
Ordeuilnél és Autry mellett részleges támadásokat, a front egyéb részein sok helyütt
erösebb felderítő előretöréseket
vertünk
vissza.
Gailwitz hadcsoportja: Az Argonneok
é s a Maas között amerikaiak folytatták hev e s támadásaikat. A Hiiideaiburg vezér(tábornagy nevét viselő 147. gyalogezred, a
mely már a Maastól nyugatra sikeres védelemmel és támadással lényegesen hozzájárult az ellenség előretöréseinek megakadályozásához, az Airétöl nyugatra levő magaslaton visszaverte az ellenséget. Klemoska őrvezető ebben különösen kitüntette magát. Az ellenséges támadások súlypontja
tgnap is Cherpantriböl, Romapnéba vezető
ü t kát oldalán volt. Az ott napok óta harcban álló elz'ász-lothariagiai és vestíáli ezredek teljesen meghlusitották az ellenség
többszörös rohamait. Az amerikaiak tegnap
ismét legsúlyosabb veszteségeket szenvedték.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszieremöki sajtóosztály'

A kancellár tanácskozásai
N
az államtitkárokkal.
Berlin, október 7. A Lokalanzeiger jelenti: Wilson váíasza a nemét kormány 'békejegyzékére még m?ndig '.nem érkezett Berlinbe. M'indenesetr'e talál az ember véleményeikét, amelyeik ké'teülkedniek ilyen gyors
döntésben, A birodalmi gyűlés képviselői imát
berendezkedtek ar?a, hogy a plénum nem
jog ismét olyan gyorsan összeülni. A haladó
néppárt tegnap pártértekezletet ta'r'tott. A
nemzeti íiberálisdk mára a centrumot gyűlésre 'hívták egybe. Miksa bad'eni herceg, birodalmi kancellár különböző lapok jelentése
szerint fegn'ap délutáni Valamennyi államtitkárral tanácskozott.

Török hivatalos jelentés
Koriistaiitihápoly, október 7. (Hivatalos,
jelentés október 5-érői.) Palesztinai arcvonal: Az ellenség a beirat-danTaszkuszi 'vonalat tegnap (sem lépte át.
A

franciák átkeltek az Atsnecsatornán
Géfnf, október 7. (Francia hivatalos je-

lentés október 5-éről.)

A francia csapatok

iRcimstől északnyugatra ismét h a t a l m a s nyö'm'ást gyakoroltak az ellenségre, Az ÁisSiecsato'rnán csapataink több 'helyütt

átkeltek.

'A 'legutóbbi JO nap alatt 10,500 foglyot ejtettünk és 31 ágyút zsákmányoltunk, köztük
20 nehéz ágyút.

Snditvóng a raichsra! e'napolására
Bécs, október 7. A szláv képviselők á
re&ohsrat holnapi üléséin inditványozni fogják, hagy addig, ami'g Wilson válasza m e g érktezik, a rpidísrat n a p o l j a , el üléseit.
Tiroli képviselők Suriánná! és
Hussareknél.
Bécs, 'október1 7. Tirol képviselői p i a
megjelentelk Buirdánnál és Hussareknél. Burján kijelentette, hogy nincsen ok aggoda•l'amira, m e r t Wifeop 9. pontja Olaszországra
vonatkozóan c'sa'k a tisztán' felismerhető
nemzeti vonalak kiigazgafását jelölte meg.
V
'

M a r g b i l ö m a n Románia és a k ö z ponti hatalmak v i s z o n y á r ó l
Bukűrpjt,

október 7.

hfafighitamm

•ro-

mán miniszterelnök egy uj'ságirón'ak kijelentette, hogy Románia most méltánylást v'ár a
központi hatalmaktól. Bizonyos kívánságok
teÉje'sítése eirőslitené m e g a barátságot 'éh a
népet meghyugtatná.

Románia loyalitásá't

bizonyítja, hogy Ukránjából Bulgáriába Románián keresztül szabad átvonulást

en'gedé-

lyezejt't osztrák-magyar csapatoknak. A 'román ,békeszerződésít 14 nap hníifva r'atiffkáll/iák.
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A szegedi szociáldemokrata
párt vasárnapi népgyülése.
(Saját tndósitótónMól.)
A szegedi .szociáldemokrata párt vezetősége liivta vasárn a p délután Jiárciin órára gyűlésre a népet,
<i közellátás ügyében, A vezetőség négy óra
után érkezett, a nép meglelketőseu túvolmalarit; a közellátás ügyéről énlemlegesn nem
'beszéltek.
A népgyűlés elnöke mindenekelőtt alkalm a t vett magának, hogy a távollevő munkásokat alaposan leszidja, amiért nem érdeklődnek, holott egy közismert polgári -kapar
e j t é s t is kilátásba helyeztek, aki meg is jelent, de miután: látta, hogy itt szónoki babérok nem virulnak, kíséretével csakhamar eltávozott. Pipogyáknak nevezte az elnök a távollétükkel tüntető munkásokat, de aki Nemes elvtárs akadozó és színtelen beszédét végig győzte hallgatással, az inkább előrelátóknak és óvatosaknak mondhatná az elvtársiak a t és egyéb elmaradt népeiket, A polgári sajtóba)) százszor elcsépelt szólamokkal próbált
hatást elérni a vezérszónok, de bizony az
egész hosszadalmas és unalmas ügyiben a kólák közbeszólása volt a legérdekesebb.
A demagógia olcsó fogásaival, amelyek a
dolgozó és igazán nélkülöző középosztály nyomorúságát, amely már szinte katasztrofális,
nem akarják meglátni, ma már nem leibet,
legfeljebb szónoki sikereket aratni. Vasárnap
délután bizony ez se sikerült. A szegedi közélelmezés, általában a közellátás dolgában
semmi konkrét életrevaló gondolatot vagy javaslatot nemi hallottak, akik ott. voltak és a
határozati javaslat, amelyet hoztak, csak
afféle szeneit viz, amely bizony se árt, se használ, H a már a. pártnak nincsen megfelelő
szónoka, akkor vagy Budapestről importáljanak valakit ilyen alkalomra, vagy padig
val'am i polgári észt kérjenek kölcsön, vagy
•pedig, a nagy ügy érdekében, hallgassanak.
Nem azért mondtuk el ezeket, persze, mintha,
mi ellenségei lennénk a munkásságnak, hanem ellenkezőleg: mert féltjük a szociáldemokrácia nagy és szép ügyét a vasárnapihoz
hasonló balsikerektől és a tekintélyes pártot
az ilyen nagy botlásoktól.
A határozati javaslat, amelyet a néptelen
népgyűlés elé terjesztettek és amelyet egyhangúlag elfogadtak, a következőképen hangzik:
A gyűlés megállapítja, liogy a kormány
és közhatóságok az élet szükségleti cikkek
igazságos elosztása, körül egyáltalában nem
teljesitik kötelességüket, nem védelmezik a
fogyasztók érdekeit s hogy főképen nem gondoskodtak mimldezddeig az életszükségleti cikkek szociális áron való forgailombaftiozatáláról. A gyűlés megállapítja, hogy a kormány
s közhatóságok az árdrágítókkal és lánckereskedőkkel szemben sem teljesiti kötelességét
« ez teszi telhetővé, hogy lelketlen üzérek a
megfizietihetetlenségig fölhajtották a
közszükségleti cikkek árait.
A gyűlés egyúttal megállapítja, liogy a
kormány az 1917. évi április 28-án kelt királyi kézirattal ellentétben nemcsak a. választójogi ünnepélyes kormány Ígéretet- szegte meg,
ihanem a kéziratban foglalt fokozottabb szociális gondoskodás igéretét is és ehelyett, a
dolgozó népesség életét, munkaképességét és
egészségét veszélyeztető szociálpolitikai reakciót honosította meg. A szociális gondoskodás
elhanyagolása, az élelmezési viszonyok folytonos rosszabbodása lehetetlenné teszi a munkásság megfelelő táplálkozását, aminek következtében a inunkateljesitmóny valamennyi
üzemben, a munkások fizikai tejesitőképessé-
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gének csökkenése arányában állandóan csökken.
A gyűlés az ipari viszonyok alapos ismeretében legkomolyabb határozottsággal figyelmezteti a kormányt s az ipari érdekeltségeket, hogy a hiányos táplálkozás következtében beálló munkateljesitménycsökkenés veszedelembe sodorja az ország ipari és közgazdasági fejlődését.
Mindezek figyelembevételével a gyűlés
követeli: 1. hogy a kormány gondoskodjék a
szükséges élelmiszerek kellő mennyiségű biztosításáról és az élelmiszeradagok fölemeléséről; 2. követeli a gyűlés, liogy az életszükségleti cikkek, élelmiszerek, szén-, ruília- és
fehérneniükészlet elsősorban a dolgozó munkások és a szegényebb néposztály számára
tartassák fönn és a készletek szociális árakon

j

bocsátassauak a munkások rendelkezésére.
Követeli a gyűlés, hogy a Los á r á t szállítsák
le, továbbá a lisztet, burgonyát, húst, zsirt,
szenet és a többi fontos éleim icükiket a munkások részére kedvezményes áron adják; 3.
követeli a népgyűlés, hogy a kormány a legnagyobb. erővel üldözze az árdrágító ipari és
mezőgazdasági termelőket ós kereskedőket. —•
akikor is, ha azok nagybirtokosak, gyárosok
vagy nagykereskedők — és követeljük, hogy
az ilyen büntettek elköevtőit az árdrágítás
mértékét meghaladó nagy pénzbüntetésekkel
és szabadságvesztéssel büntessék; 4. végül követeli a gyüljlós, hogy fölügyelet alatt álló
üzemekben dolgozó s a hiányos táplálkozás
miatt
fizikailag
túlerőltetett munkásság
munkaidejét kermányhatósági intézkedéssel
rövidítsék meg.

A német hazafias párt ismét a béke ellen izgat.
— A német szocialisták lapja a helyzetről. —
Berlin, október 7. A Vorwerjz irja a kő- |
vetkezőket: A berlini Tápok nagy része a j
heíy zeítet tisztán látja: vagy elfogadja Wít- j
son a német javaslatot, vagy elutasítja. Ebben az esetben pedig a végső harc következik. élétre-haiálra. De nem ilye>n egyszerű a
dolbg. Wilson elnök vegye 'kezébe a béke
•helyreáll i'tásáóák kérdését és értesítse a hadviselőket a német kérésről'. Hogy ezt megteszii, magától értetődik. Ez azonban még
nem biztosítja azt, hogy Wilson
válasza
azonnali és föltétlen igen lesz. Wilson ne>m
hívhatja össze szövetségeseit ugy, egy konferenciára, hogy azok kötelesek legyenek
megjelenni is. Wilson rábeszélheti, vagy lebeszélheti őteét. Hölgy egyiket, vagy másikat
teszi-e, azt függővé teheti a német szándékok további tisztázásától. Annál is inkább á l
ez, mert a némét hazafias párt a jobboldali
sajtóban kiváltványt tett közzé, ameíy a következőket 'tartalmazza;
A német hazafias párt nevében
ama tárgyalási alapot, amelyet a

kormány elfogadni hajlandónak nyilatkozott, a háború eleje óta mutatott gyönge és céltalan politikai vezetés szükséges eredményének tekintjük. A párt most olyan lépéssel találja szemközt magát, amelyét, mint tényt 'kell; elfogadná és a
melyen m á r nem változtathat, azonban szen't kötelességének tartja
egész erejével mindent elkövetni,
hogy a német népét tudatára ébressze az őt fenyegető veszedelmeknek, melyek abban rejlenek, hogy 'a
fegyverszünet által megadná Angliának és 'többi élitenségíeinek akt (a,
hőn óhajtott lehetőséget, hogy újból
ellássák magukat és ilyen módon
védtelíenué tegyék
Németországot.
Csak akkor sikerülhét tisztességes
békét elérni, ha az ellenség belátja,
hogy a német nép el van szánva a
legnagyobb el lenállásra.
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A franciák szerint Wilson válasza I és kedvezően kkmmenhüiúk
a lÚogSámbészéc
égt.
Főképp
a
Belgiumra,
a
keleti békére é'si
visszautasító lesz.
az orosz, határszéli állásokra vonatkozó fon— „A német békeajánlat nyilt beismerése
tos megállapításai tétszenek. A stockholmi!
Dagbladet rámutat a német szövetségi taa vereségnek." —
nácsban történt hiihetetleni változásokra és
Berlin, október 7. Genfből, jelentik: A kiemeli a német nép nagy önüralmát a belső
Havas-ügynökség írja: Bár a központi ha- és külső politikában. Az a kérdés, hogv az
talmak kormányain'ak békeajánlátát még nem antant az ő elbizakodottságában most is süközölték 'hivatalosan, semmi kétség, hogy Ia ket ma'rad-e a megegyezéses békét kérő féliv(ílé\sz visázautasiti) lesz.
h'ivással szemben.
•.
Ez az elutasító válasz természetes köA német k o r m á n y békejegyzéke
vetkezménye azoknak az okoknak, amefyek
(Németországot erre a lépésre késztették:
Bertin, október 7. A Uí'of/Higynökség
Ausztria-Magyarország, Németország és Tö- jelenti: A német kormánynak a svájci korrökország kimerültségének és Bulgária el- mány közvetítésével Wilson elnökhöz intészakadásának. Azonkívül Németországban zett jegyzéke igy hangziik:
belső válság van, amelynek utolsó szímpto,A német kormány fölkiári az amerikai
rnája a Hertling-eset volt. A némétbírodaloim Egyesült-Államok elnökét, hogv a béke belyvezetői most belátják, hogy győzni nem ké- reáWítlását vegye kezébe, értesítse a hadvipesek s meg akarják akadályozni, hogv az selő államokat erről a kérésről és hívja föl
ellenség Németországba benyomuljon é s őket, hogv meghatalmazottakat küldjenek ki
/tn'ég-torci'ja az elkövetett jogtalanságot. A a tárgyalások, fölvétele céljából'. A német
békeajánlat nyiilt. bevallása a német vereség-, kormány elfogadja az ámeni'kai Egyesültnek.
Ál lantok .elnöke által az 1918. január 8-án a
Német ország Wilson védőszárnyáii aiíá kongresszushoz intézett üzenetben és kéa k a r j a magát helyezni s elfogadja Wílson- sőbbi 'nyilatkozataiban, főleg szeptember
nak minden feltételét. De Wilson szeptem- 27-ik'i beszédében íöTállifott 'programot a béber ?7-én már kijelentette, hogy a békét nem ketárgyalások alapjául. A további vérontás
lehet alkudozásokkal és kouipronüsszumok- elkerülése céljából a német kormány kéri' az
kail megcsinálni; az egy'edülí kivezető üt a. azqnnali fegyverszünet megkötését száragyőzelem.
zon, vizén 'és a levegőben.
Miksa badetii herceg,
Semleges vélemény az uj
birodalmi kancellár.
kancellár beszédéről
M'int a birodalmi kancellár beszédében
Stockholm, október 7. A lapok reménykedve írnak az uj kancellár békés lépéséről

már jelezte, Törökország
szöbön áll.

hmkiló

lépése kü'
„
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Szeged ünnepe október
hatodikán.
(S\d\já! tmíMiténléR.)
Vasárnap ünnepelte 'a m a g y a r s á g a z aradi tizenhárom vértanú ©} nem mulö emlékét. A 'kegyeiét és az
emlékezés az kién is a honvédszobrok és1
honvédemlékek e!|é helyezte az ősz virágait,
koszorúit é s a magyar szivek nehéz sóhajait.
Szegeden gyászistentisztelet volt a róikusi templomban az ar,adi tizenhárom emlékére. A gyászistentiszteletet Breisach Béla rókuisi plébános, celebrálta és részt vett
azon a város hatóságának nevében dr. SoSmogyi Szütveszt'er polgárMéster és dr. Gaél
Endre kulturtanálcsos, valamint a szegedi
függetlenségi pártok megbízottai. Mise után
nagy közönség jelleniié'tében a honvédemlékhez vonultak a szegedi függetlenségi pártok
és koszorút helyeztek a honvédem'lékre. Ezután a szegedi függetlenségi é's 48-as p á r t
nevében dr. Készé) István országgyűlésit képviselő emelkedett szólásra és a következő
emlékbeszédet m o n d t a :
Ha igaz az a .mondás, ihogv minden ember annyit ér, amennyit használ embertársainak, az esetben nem lehet elvitatni azt az
'igazságot, hogy a nemzet 'tizenkilencedik
századának legértékesebb embere a z a 13
vólt, aki pé'jdáadó hazafisága mellett halálával tett tanúságot. Miután a múltból táplálkozik a jelen' é s abból álakat ki a jövvő, telháí
a z a mult, mely 1S49. október havában vérrel virágzott, egy ezredéves jövőnek képezi
f o r r á s á t Ezért jövünk mi 'ide ezért emlékoszlophoz étienként erőt meríteni a mulltbóí
a jelen harcaihoz, a jövő küzdelmééhez.
Ezúttal kettős kötelesség hi bennünket
tde Turul madár oszlopához, a mult fájdalm a é's a jelen keserve.. Megpihen a világháború szörnyű viharában kifáradt lelkünk ezen
oszlopnál, mert az 1848—49. évi nagy eseményéket mésszé túlhaladó és kegyetlenségéiben é s borzalmadban a viíágtörténelemlben
eddig még páratlanul; álló szenvedetek tartanak bennünket öt év óta, lekö'tve. Hangosan fogja követelni az utókortól a jelenkornak számtalan nagy eseménye, hogy éjszakon é s délen az ország határán belül és 'kívül, az Isonzónál és Piavéné!, Doberdón é s
Oáiicia'pusztáin emlékek álíittassan'ak a
névtelen hcísök százezreinek. Hiszen azoknak a h a r c a is a megtámadott népjog védelm e volt.
A jelen világháború elhunytjainak szivünkben m á r felállítottuk az emlékét e s naponkint áldozunk előtte a Magyarok Istenéhez azon fohásszal, hogy oltsa be a népek,
nemzetek é's .uralkodók szívébe a 'béke vág y á t ! Hiszen már elhunytának legjobbjaink
-a hosszú h a r c alatt. Ide hozzuk e koszorút
ezen emlékhez a 13 aradit vértanú halálának
évfordulóján, de u°y érzem, kevés ez a virág,
m a százezrek halálának évfordulója van Öt
év ót'a mindennap, *ti a világháború halottjai
fogadjátok mos't ezen koszorút, átengedi nektek, ajándékba a d j a az őket Megértő félisteneknek, az aradi tizenhárom!
Az ovációval fogadott szép beszéd után
a z október hatodiki ünnepség véget ért.

Oréfát és ékszeres!
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Vasárnapi német hivatalos
a németek visszavonulásáról
Berlin, október 6. A
ríagyfőhadiszállás
jelenti: Tegnapelőtt éjjel föladtuk a csatorna
ímeUétt CraVaooUrt között az Auteux le Ca'te'leto vonalban előugró ivet és ott álló csapatainkat egy h á t s ó voual'ra vontuk vissza.
A német trónörökös hadcsoportja: A franciák
és olaszok megújították támadásaikat a Chem'in des Dames ellen; visszautasítottuk. Az
október 3-án Reirnstől kelétre és a Snipe
nriiíndkét oldalán megkezdett mozdulataink
folytatásképpen tegnapelőtt éjjel kiürít ettük
Brimontoni és Bernuhan levő állásainkat é s
a hátsó vonalakat foglaltuk éli Az ellenség a
nap folyamán .követett; harci érintkezésben
voltunk vele. A Snipe mentén a Reims—•
Neuwachteü m'üut mindkét oldalán Lavause
Groye pont Geruel és Arnes mellett a Sokus népit öl északra vezető müut és a Lirtól
keletre eső vidék között a franciák és amerikaiak újból nugv erőkkei támadtak. Súlyos
harcok után kivétel nélkül' mégtartottuk állásainkat. Galiwitz hadcsoportja: Az Argonok
és a Maas között az amerikaiak folytatták
erős tárnadásaiikát. Exermoíltől keletre és e
helytől északra előretörések és a délutáni
órákban ujbóf 'követő támadásaik meghiúsultak. Délkeleti harctér:
Csapatainkat, amelyek eddig a bolgár' h'adse'reg kötelékében
harcoltak, kivontuk é's ezek most útban vannak . •vis'szafélé gyülekező helyükre. Ezek a
velük szemben támasztott nagy követelményeknek teljesen megfelelték és kiváló mu'nkát végezték. Ázsiai hadszintén: A iPalesztinábaín hti török szövetségesünkkel harcoló
zászlóaljak a gyönge török erőkkel . együtt
'kénytélének voltak kitérni a túlnyomó te'líensíges túlérő elől é s Danaszkuszort át északi
iránybán vonulnak vis'sza.
EUDENDODFF.

Vezérkarunk vasárnapi j«l«fttése.
Olasz hcirctér: Nagyobb harci cselekmények nem voltak. Dél-Tirolban Neumarktnál
olasz repülők egy fogolytábor ellen, intézett
támadás alkalmával szálmos olasz foglyot
megöltek és megsebesítettek. Balkán harctér: A Szkurribi folyótól délre utöyédha'rook.
iA szerb harcvonalon! Vranjetől 'visszavettük
efőesapataiirkát.
A vezérkar
foríöke.

SPORT
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SzAK—SzTK 5 : 1 (1 : 1). A hűvösre fordult időjárás folytán a szokottnál kisebb
közönséget vonzott Újszegedre a helybeli
két riválisnak régen, várt találkozása. Pedig
a játék nagyobb érdeklÖdíést megérdemelt
volna. Annak dacára, hogv a Szak nagy gólaránnyal győzött, a.játék még sem mutatta
az egyoldalú küzdelem kénét, söí. a kék-feliérek várakozáson felül helyt állotta* és a
mérkőzés jelentékeny részében változatossá
tudták tenni a küzdelmet. A játék a Szak .támadásával kezdődött. Hullámzó felvonulások után az Sztk szerzi m e g az első gólt
Tóth szép lövésével. Néhány perc múlva
ű a r a y a nap legszebb góljával kiegyenlíti 'az
eredményt. A félidő végéig a Szak több veszélyes támadása és némi fölényt mutató
játéka dacára az eredmény nem változik.
Helycsere után imár az első pillanatokban
megszerzi Horváth a vezetést, majd pár
perc múlva ujabb góllal kedveskedik a tomboló Szak-közönségnek. A fölvillanyozott
Szak csatársora elemében van, nagvszerü
idusban ujabb é's ujabb rohamokkal veszélyezteti ellenfele hálóját, miközben Vezér I.
ós közvetlenül utána Zádor bejuttatja a labdát a kék-fehérek hálójába. Az , eredmény
ekkor 5: l-re emelkedett. Még hátra van 'körülbelül 20 pere a játékból, a Szak továbbra
is veszélyesebb marad, de 'szemimeláthatólag
ellanyhul a küzdelem é s további eredmény
nem 'is lett. Weiner bíró pártatlanul és körül-

Szegpd, 1018. október 8.
tekintően vezette a meccset. Előzőleg a t'artaiékcs'apatck játszottak egy félidőt, melyben egyik föl sem ért el eredményt. Ezen
meccset Opree (Szak) vezette.
(B. EJ

KÖZGAZDASÁG
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósitónk:
Az irányzat realizációkat és az antant kedvezőtlen válaszát jósló hírekre
lanyhult. A
kulissz-értekek szilárdság után csökkenték,
ellenben az ipari értékek piaoa szilárd maradt.
Zárlatkor az értékek igy a!akiültak:
(Magyar Hitel 1200—1176, Osztrák H i t e l
782—09, A g r á r 930—894, Fabank 781—750,
Hazai 546—573, KereskedelmilBank57€0, Magyar Bank 865—82, Concordia 780—35, Salgó
M40—1100, Rima 1005.15-iL050, Fegyver 840—
80, Ganz-Danubius 4210—4150, Schliek 480—
500, Adria 1630—1525, -Atlantiba 1200-M245,
Államvasút, 980—55, Brassói 505—20, Ruggyanta 1080—43, Danica 2800—2730, Klotild!
540—500, Országos Fatermelő 765—800.
Javul a pénzünk a külföldön. Zürichből
jelentik, ihogv ugy 'az ottani, mint 'az amsterdami tőzsdén javult a. pénzünk értéke. Newvorki távirat szerint pedig áz amerikai tőzsdéken a mult hét óta valamennyi békereszvény emelkedett.
Újra megállapították a takarmány árét.
Budapestről jelentik, hogy a kormány október 6-tól kezdődőleg az anyaszéna, sarjú, és
mindenféle mesterséges száraztakarmány á r á t
45 koronában, a tavaszszalma, árpa, zab, köles, valamint a tavaszszalma törekének és
pojíykiájján'aik árát 28 koronáiban állapította
meg.
Teheráruforgalom beszüntetés az aldunai állomásokkal. A Magyar Királyi. Folyamés Tengerhajózási Részvénytársaság Igazgatósága közli, hogy az Orsova alatt fekvő állomásokról irányuló tekeráruforgailmat. azonnali. érvénnyel további intézkedésig beszünteti. TJthan levő küldemények egyelőre feltartóztatnak. Budapest, 1918. október 3. Az igazgatóság,
W a s h i n g t o n b a n n e m bíznak N é m e t ország demokratizálódásában
Berlin, október 7. Kpperíhdgából táviratozzák: A Ritzan-iigynökség
jelenti
Wastúngiónból: Miksa íbadeni herceg kinevezését, 'továbbá Scheidemam
é s Gröber képviselőknek a kormányba váló belépését általában ugy fogják föl, hogv a po'rcsz militaristák utolsó kétségbeesett kísérletet 'tesznek,
hegy az antanttal demokratizálódásukat elhitessék;
•
^
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Telefon: 872.

Kedden
október 8-án

H A L É V Y, világhírű operája.

£ zsidónő
Dráma 4 felvonásban.

Pazar kiállítás!
Hatalmas tömegjelenetek!

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap d. u.
2 órai kezdettel. Jegyek előreválthatók d. u.
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve,

-
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Szeged, 1918. október 8.

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —
(Wekerle a perszonálunsőról.) A 48-as
alkötrnánypá'r'tb'ata vasárnap igen él'én'k élet
vol't'. Megjelent a pártkörben Wekéjrle Sándor miniszterelnök; ís, akitől a párttagok tájékoztatást és 'irányítást vártak a külpolitikai helfyzekrőí. Az eszmecsieír'e főképpen a
körül forgott, milyen lesz Wííson válasza és
mennyi idő alatt fog felelni a békeiegyzékre.
Az optimsták az't hangoztatták, hogy a válász nem lehet elutasító, legfeljebb annyit következtettek egyesek, hogy Wilson ne.m fogj a egyenlő elbánásban; részesíteni a fegyverszünet ügyélben 'a monarchiát és Németországot és hogy a német kaheeftárnak BfoászLctharingiárci tett kijelentése valószínűen
•még bonycídafmakát rejt magában.
V Igen jó h a t á s t tett', hogy a pörszonálunió érd'ekében a nyugati határszélről, Pozonymegyiébőí 'indult meg a mozgalom, ahol
a cseh aspirációk nem egyszer ütötték föl a
fejükét.
Wekeríe véleménye szerint a perszonálunió önként fog az ölünkbe hullani. Amig
azonban ez a kérdés megérik, m á s iránybán
kell koncentrálná minden erőt.
A pölitikusck hangoztatták, hogy a küszöbön álló bóketárgyalásokon egészen mások lesznek Ausztria érdekei és egészen m á s
szempontok 'szerint kell Magyarország jövőjétől rendelkezni. Magyarországot a béketárgy áfásokon a hagyományos osztrák diplomácia többé nem képviselheti. Már1 a háború alatt meg kell 'teremteni az osztrák diplomácia elkülönítését és független
mAgyi{r
diplomáciai képviseletet. A béketárgyalásokr a külön magyar delegátusokat kdll kiküldeni. hogy kik'raszálíhassanak az o r s z á g érdekeiért.
A képviselőház összehívása iránt még
nem történt intézkedés, d'e valószínű, hogy
a Ház — a kormány korábbi elhatározása
szerint — október 15-ikén ül össze.
(Sarkotics a Jtir l y n ó i ) Bécsből jelentik,
hogy a király vasárnap hosszabb magián'kiih a Ugatás on fogadta b á r ó Sarkotics István
vezérezredest, (Bosznia és Hercegovina tartományi főnőkét.
Bécsből jelentik: Sarkotics vezérezredes,
Bosznia-Hercegovina tartományi főnöke va"sáthap kihalfgatáson voí't a királynál és kifejtette
álláspontját a défszUáv kérdésről.
Mér,tőkadó körök szükségesnek tartják, hogy
ezt a kérdést még a béketárgyalások
előttoldják meg. Unkelhausér horvát miniszter
szintén kihallgatáson fog megjelenni az uralkodónál, hogy Horvátországban szerzett szeg é l y e s tapasztalatairól beszámoljon.
(A kisgazdapárt állásfoglalása az uj
helyzetben.) Az országos 48-as függetlenségi
kisgazdapárt vasárnap Szabó István országgyűlési képviselő elnöklésévél értekezletet
tartott, amelyen a külpolitikai események
folytán támadt' uj helyzettel foglalkoztak.
Szabó István elnöki megnyitójában előadta1,
hogy az uj alakulásban két világáramlat
küzd egymással. Az egyik az eddigi hátaimat uj áldozatok árán is fönn akarja tartani, a imásiik a demokratikus világáramíat, a
mely a nemzetiségekkel váló 'megegyezést
keresi és főcélja, hogy az o'rszág 'integritását
tnegvédie'mezze ős uj 'emberekkel kisé're'jje
meg az ország kormányzását. A föld népének is meg kell! nyilát'kozini'a, hová csatlakozzék. Elpanaszolja, hogy 'a miniszterelnök
csak Apponyi, Andrássv és Károlyi vélemé-
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nyére kíváncsi, de a többi pártok vezetőit ,gári. hadiérdémke,resztet és Weineij Miksánem tartotta érdemesnek arra, hogv infor- nak. a szegedi kereskedelmi és iparkamara
málja a helyzetről. Elhatározták, hogv 13-án volt elnökiének a király tanácsosságot adoországos pártértekez'leteí tartanak, amelyen
ntányozta.
dönteni fognak a kisgazdapárt állásfoglalá— Weisz Manfréd — báró, Budapestről
sáról.
(A personal uniót a vármegyék is kö- telefonálja tudósítónk: A hivatalos lap egyik
vetelik.) A personal unió követelését a vár- legközelebbi .száma számos kitüntetést közöl
megyék is magukévá tették. Pozsonyimegye a hadiiipár "terén a hadsereg harcképessége
legutóbb tartott közgyűlésén feltűnő határo- kerül szerzett érdemekért. Összesen 1224
zatot hozott. Feleletül az oszrák-cseh kövegyárost, gyárígazgatöt, tisztviselőt, művetelésekre kimondja a m'e^ye közgyűlése, hogy
tiltakozik míndeln oíyan törekvés ellen, mel'y zetőt és munkást hintenek ki. A kitüntetetMagyarország területét szándékozik meg- tek között lesznek Weisz Manfréd 'és Wolfcserbitani s) követeli a personal uniót. A ha- iiier Tivadar, akik bárói [rangot'kapnak, Lemfc
tározatot elküldték az ország összes várme- .Gusztáv nemességet, Pr^mmen fegyvergyéihez.
gyári igazgató udvari tanácsosságoyt nyer.
.Báró Komfeld Móricot a Ferenc József-rend
középkeresztjével tüntetik ki.
— A belögyi államtitkár Felsőtanyán.
000
Vasárnap délelőtt 11 órakor érkezett meg Fel— Uj magyar báró. A király polichnai sőtanya közigazgatási központjára dr. BosBoerin János nyugdijállományu vezérőrnagy- nyák Zoltán államtitkár. Kíséretében voltak
nak, mint a Mária Terézia-rend lovagjának, dr. Ruffy Pál és Kársai miniszteri tanácsovalamint törvényes utódainak a magyar bá- sok, dr. Turcsányi Imre, dr. Szalay József
rói méltóságot dományozta.
főkapitány, dr. Fajka
Lajos, dr. Kovács
— Excellenciás cint jár a német állam- Ödön, Berend egyetemi t a n á r és még sokan.
titkároknak. Berlinből jelentik, hogy a német A külterületi állami és közigazgatási tiszticsászár elrendelte, !hogv az államtitkárok hi- kar, élén Vadász Lajos rendőikapiánnyal é«
vatalban tartózkodásuk idejére az excellen- dr. Kertész József kerületi orvossal a Felsőciás cilmet viseljék. A rendei'etet Payer al- v részi Mezőgazdasági Egyesület helyiségében
kancellár ellenjegyezte. Ez az első eset. hogy fogadta a magyar gyermekvédelem országos
a császár kézirata ellenjegyzéssel jelent meg. tekintélyeit, ahol a csecsemő védelemről és
— Szarvady Lajos, Tonelli Sándor é s gyermek gondozásról dr. Turcsányi Imre és
Ruffy Pál tartott figyelemmel hallgatott előWeiner Miksa kitüntetése. Budapestről tele- adást az egybegyűlt közönségnek, m a j d petfonálja tudósi tónk: A király a háború alatt róleum! cukor és egyéb értékes ajándékozása gazdasági étét terén, kifejtett érdemeik el- ban részesültek a kicsinyeikkel megjelent
ismeréséül. Szd/\\iady Lajosnak, a 'szegedi ke- szoptatós anyák. A külterületi közigazgatási
központ berendezésének és szervezetének megreskedelmi és iparkamara volt elnökének,
tekintése után ebédhez ült a társaság, melyet
TorjelU Sándornak, a szegedi kereskedeírni, Szeged városa adott az illusztris vendégek
é s iparkamara titkárának a III. osztályú pol- tiszteletére. Ekéd-után a tanyai nép iránt érdeklődő államtitkár és kísérete dr. F a j k a Lajos kalauzolása mellett a törpe ilyárfúk néhai
buckáé hazájában: a felsőrészi homokon a
törzsökös magyar kisgazdát otthonában látogatta s szemlélte meg. Kordás József 48 ökrös elragadó mintagazdaságának megtekintése után Lippai István gajgonyai külterületi
szalámigyárcsihoz tért. be a társaság. Betértóben Vetró Márton gazdag szénáskertje és
remek baromfiállománya, majd Korom Pál
TElFJufc
Igazgató:
I TELEFON
esküdt
kapitány kitűnő ló és birkaállom'ánya
11-85.
VAS SAITOOH
11-85.
ragadta meg az államtitkár figyelmét. Csányi
Sándor szatymazi halastavának megszemlé<s<
lése után Vetró Lajos székilráti gazida tanyáV
ján pihente ki az ut fáradalmait a tárKedden és szerdán
saság.
Vetró
paprikaudvara,
szárítója,
oklóber 8-án és 9-én
inezőhegyesi tenyészdéje, sertés és manhahizlaldája remek állományával kellemes látványt nyújtott a szegedieknek is ép ugy, mint
a fővárosi vendégeknek.
— Sovány sertést csak engedéllyel lehet
vásá olnt. A hivatalos lap vasárnapi számában
kormányrendelet jelent meg, amely a sovány
sertések vásárlását, tenyésztését és közszükségleti célokra való hizlalását hatósági engedélyhez köti. A vásárlásra jogosító .igazolványt házi, vagy gazdasági szükségletre
szinmü 4 felvonásban.
két darab sertésig kis- és nagyközségben a
községi elöljáróság, ezenfelül a. fó'szoglahiró,
rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal)
Főszerepben Msa
felruházott városokban a polgármester adja
meg. Vásárlási igazolványt csak az kaphat,
fi n 1» f i n
akinek házi, vagy gazdasági szükségletére
már van sertéshizlalási engedélye.
UMIIÜ
— Szabad fűteni. Budapestről jelentik: A
vígjáték 3 felvonásban.
szőnügyek kormánybiztosa kijelentette, hogy
tekintette! a spanyol' járványra, •október'.
15-ike előtt is szabad fűteni. A nyilatkozat
azonban hiányos, mert nem mondja meg,
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
hogy mivel fűtsünk.
A megrendelt jegyek az előadás megkezdése
— Szellemi munk-sok politikai szövetsége
előtt egy órával el lesznek adva.
Budapestről
telefonálja tudósítónk: A közős magántisztviselők ós alkalmazottak köRendes helyárak.
rétíeni a legutóbbi időben mozgalom indult
meg az ország szellemi munkásainak temö-
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rillésére. A mozgalomnak az a célja, hogy
,a szellemi mfunkásság az eljövendő demokratikus átalakulásba^ méltó szerepiiez jusson. Az előíkészitő munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy rövid időn beiül megtörténik ai megalakulás, még pedig vagy
.,Széliemi munkáspárt" vagy „Szellemi munkások politikai szövetsége" cimmel.
— A villamosvasút ügye. Mióta a közgyűlés (foglalkozott ,a villamosvasút megváltásának kérdésével, csaknem napirenden h a l u n k
h'irt a Villamosvasút ügyiéről. Hétfőn vé'gre
m á r majdnem a döntés küszöbére 'került a
dolog. Dr, Szalav József rendőrfőkapitány
referálta, hogy a közgyűlés. M'letve a tanács
által kiküldött bizottság szombaton délután
ankétet tartott abban a kérdésben, hogy m i t
é s milyen irányban .vizsgáljon a villamos-,
vasút ügyéiben. ,Az ankét eredményéről részletes jelentést majd csütörtökön tesz, de
már most jelezni kívánja, hogv a kereskedelmi minisztériumtól szakközeg kiküldését
ke'.ll, kér,ni a vizsgálat .megejtésáhez. A tanács
.fölhatalmazta a főkapitányt, hogy a tanács
nevében ilyen irányú föliratot intézzen a kereskedelmi miniszterhez. Ezután tárgyalás
•indult meg a tanácsban a'rról, hogy mit kellene tenni a villamos vasat ügyében — m a j d
csütörtökön, amikor ismét a tanács elé k e rüli a kérdés. Végül is egyhangúlag abban
áE'apod+ak meg, hogy a szerződés, valamint
•köztér-használati engedély alapján fölszólítják a közüti vasút részvénytársaságot arra,
hogy harminc nap alatt segítsen a mutatkozó bajokon. A villamos vasú tat ez alatt az
'idő 'alatt ellenőrizni fogják és ha ugy találják. hogy a villamosvasút a bajokat nem
.orvosolta, a város, közigazgatási uton kilencv e n napi házikezelésbe veszi a villamost,
természetesen a személyzet megtartásával.
.Ez idő alatt pedig a város a társaság költségére beszerez majd' mindent é s kijavíttat
•mindent a villamosnál.
— Gondatlansággal vádolt orvos és g y ó g y
szerész. Nagykikindáról irják nekünk: Ez év
m á j u s havában a Csekouics-féle
uradalom
Leóna-majorjáfean h á r o m asszony tífuszban
megbetegedett, A m a j o r n a k van odakünn
egy kézi gyógyszertára, ahonnan a betegeket
ellátták orvossággal. Egy alkalommal egy
szolga bement Németcsernyére, az uradalom
orvosához, dr. Muraközy Dezső kör-orvoshoz
és kért egy karbólsavas receptet. Az orvos
megírta- a vényt, a szolga elment Tronic vitz
Gusztáv gyógyszerészhez, aki töménysav helyett folyékony anyagiban szolgálta ki. Ez az
üveg is Irekerült e kézi gyógyszertárba és
egy Velimár Vei inka nevű tót asszony, aki
olvasni nem tudott, ebből a folyadékból egyegy kávéskanállal - ad'ott 1>e a három jelentkező betegnek. Mindhárman másnap
megholtak,
mire az eljárás hivatalból megindult dr. Muraközy orvos és a gyógyszerész, valamint a
tót asszony ellen is. Szombaton tárgyalta ezt
az ügyet a nagykikindáf királyi törvényszék
dr. Sehweiger táblabíró elnökletével. A vádlottak ártatlanságukat hangoztatták. A tót
asszony, aki a karbolt beadta, eltűnt. A megjelent dr. Miiller Adolf törvényszéki orvos
is a vádlottak álláspontjára helyezkedett és
vallomása során kijelentette, hogy sem az orvos. sem a gyógyszerész kötelességmulasztást nem követtek el. Dr. fúerényi
Miklós
zsombolyai ügyvéd védő, a fennálló rendeletekkel bizonyította, hogy a .kiszolgáltatás
szabályszerűen történt, az orvos pedig Bem
láthatta előre, hogy abból egy gyámoltalan
tót. asszony tifuszLetegeknék akar adni. A
1 örvényszék hosszas tanácskozás után dr.
Muraközy Dezső orvost és Pronievitz Gusztáv gyógyszerészt a gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége alól felmentette. Az
ügyész felebbeaett az ítélet fellen.
— Az árvaszéki elnöki állás betöltése.
Az októberi városi közgyűlés foglalkozik a
dr. Pál-fy József országgyűlési képviselő nyugdíjaztatásával megüresedett árvaszéki elnöki
állás betöltésével. Az állásra már kiírták a
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pályázatot és eddig' két pályázat érkezett he.
Egyik Feremzy Béla árvaszéki ülnöké, a közélelmezési hivatal helyettes vezetőjéé s a másik dr. Temesváry Géza helyettes főkapitány
kihágási biróó. Persze, a küzdelem nem kettejük közt fog lefolyni, miután az állásra
még sok reflektáus van.
— Levelet lehet küldeni Oroszországba.
A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki,
amely szerint Oroszországba való magánforgalomban még ajánlott levelek is küldhetők
és bármely nyelv használható. Titkos irások
és gyorsírás nincs megengedve. A bérmentesítésre vonatkozólag a nemzetközi díjszabás
érvényes.
— Rendbehozzák Ujszegédet. Szegednek
egyik legszebb é s legértékesebb része: Újszeged csaknem tönkrement a háború folyamán. Nem volt, ak'i a rendét fömartsa 'a hajdan gyönyörű p a r k tükrök között, amelyek
így legnagyobbrészt tönkrementek.
Végre
olyanná vált a helyzet, hogv a tekintetes tanács maga sem nézhette tét Uniti tovább az
Aljszegedi park kiáltó pusztulását. Dr. Ga.il
Endre kultur-tanáicsos átiratot intézeti a szegedi á'llornásparancsnokságaoz,
amelyben
embereket kért a park kijavítására. Az átiratra most érkezett meg a válasz, az állomásparancsnokság készséggel tesz eleget a
város kérésének. A tanács hétfői iilésén mutatta be az állomásparancsnokság válaszát
dr. Gaáíl. A tanács a választ köszönettel tudomásul vette.
- - Felhivás az iparosokhoz. A legutóbbi
időben több íziben előfordult, hogy a katonai
raktárak oly kisiparosoknak, akik lábbeli
szállítást vállaltak a hadsereg részére, nem
teljesen megfelelő bőranyagot adtak ki, ugy,
hogy a vállalkozók abból az anyagból az előirt, eipőszániot elkészítem nem tudták. Ennélfogva a kereskedelemügyi miniszter ur intézkedett a katonai hatóságoknál, hogy ilyen
esetekben a r u h a t á r a k bizonyos többletet, is
szolgáltassanak ki, amely a megrendelt szállítás elkészítésére elegendő. láz a többlet a kiadandó mennyiség 25 százalékát nem haladh a t j a meg. Minthogy utólagos panaszok nem
vétetnek figyelembe, a szegedi kereskedelmi
és iparkamara felhívja a vállalkozó iparosok
figyelmét, hogy az anyagot mindjárt a kiadás alkalmával vizsgálják meg és amennyiben szükségesnek látják, kérjék a többletmennyiség kiadását.
A katonaságnak nincs joga rekvirálni.
A temesvári katonai parancsnokság távirati
intézkedéséből kiderült, hogy ,a katonaságnak
nincs joga a rekviráláshoz, legfeljebb a hatóság jóváhagyásával vásárolhat. Az érdekes
távirat, amely Szeged hatóságához is megérkezett, a következő: Hivatkozással a hadügyminiszter rendeletére, ezen katonai parancsnokság területére esetleg érkező német
vagy saját alakulataink és intézmények semmi esetre nem rekvirálhatnak, hanem csak
is a front mögöttes esapatestek részére előirt
szabályok szerint érvényes árak betartásával
vásárolhatnak, mindenkor a katonai állomásparancsnokságok és politikai hatóságokkal
egyetértve. Esetleges véleniénykülönhözet.ek-

Az őszi és
téli idényre
Velúr és
bársony
kalapokban állandó raktár. Fátyol,
szalag, virág- és toll-tüzékek,
gyöngy hímzések, betétek stb. nagy
választékban. Szőrme alakitások
a legszebb kivitelben készülnek
Horváth
Mihály- utca
7. szám.

nél a katonai parancsnokság döntése kikérendő.
— Rablógyilkosság a fővárosban. Budapestről jelenti: A Népligetben vasárnap reggel egy negyvennyolc év körüli munkásember
holttestére bukkant, egy rendőr. A megállapítások szerint az áldozatot előbb megfojtották, majd fejszecsapásakat mértek a fejére.
Az arca a felismerhetetlenségig el volt, torzulva. A rendőrség széleskörű nyomozást rendelt
el, de eddig még a tettes nem került kézre.
Htólag megállapították, hogy az áldozat
Nagy János 48 éves szíjgyártó segéd .
— Egy évi börtön gyermekgyilkosságért.
A szegedi törvényszék hétfőn tárgyalta özv.
Ginder Sándorné maikói tanyai asszony gyermekgyilkossági bűnügyét, Az asszony, akinek
az ura hősi halált balt, viszonyt folytatott
egy orosz hadifogollyal. A bűnös viszonyból
gyermek született. Özvegy Ginder Sándorné
elkergette a muszkát és fiát nyolc napos korában megfojtotta. A tárgyaláson az asszony
mindent bevallott. Azzal védekezett, hogy.
gyűlölte a gyermeket és nem birta volna eltartani. A törvényszék az enyhítő körülmények figyelembevételével a gyermekgyilkos
asszonyt egy évi börtönre ítélte.
— A kereskedelmi- és iparkamara ülése.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara kedden délután 4 órakor t a r t j a e havi teljes ülését a következő tárgysorozattal: A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. Elnöki
jelentések: A háborúval kapcsolatos kormányrendeletek bemutatása. Báró Szterényi
József kereskedelmi miniszter üdvözlése. A
kereskedelmi miniszter leirata a szeszes italoknak suly szerinti mérése tárgyában. Kamarai fölterjesztés a méz forgalmának szabályozása ügyéhen. Jelentés a kamarai alapítványok ügyéről. A tök ef el emelések korlátozása. Kormányakció az áruuzsora letörésére;. A
háborús központokat ellenőrző állami hivatal fölállítása. Szociális törvények előkészítése. A háborúból visszatérő kisiparosok és kiskereskedők támogatása. Hadirokkantak
az
ipari pályákon. A kereskedelem és a hatósági
közellátási hivatalok működése. A k a m a r a
akciója az iparoktatás fejlesztése érdekéhen.
A kamar állásfoglalása az építőanyagok lefoglalásáról szóló rendelet tárgyában. Az
üveg- és porcellán kereskedés képesítéshez kötése. Külföldi vagy önérdekek védelmére szolgáló szervezet megalakulása. Segélyek és ösztöndíj-ügyek : 1. Wodianer-aJap kamatainak
odaítélése. 2. Kürtíhy Géz a kiviteli akadémiait
hallgató ösztöndíj iránti kérelme. .3. Tornyai
János keleti ker. akadémiai hallgató ösztöndíj iránti Icérelme.
— Vásári esetek. Bárányi Jánosné a villamos kocsiljan elvesztette a 2000 koronánál nagyold) összeget tartalmazó pénztárcáját. A
villamoskocsi kalauznője megtalálta az értékes tárcát és visszaadta tulajdonosának. Nem
volt ilyen szerencsés LazgaUner Tibor honvédönkéntes, akitől az ujszegedi vigadóban
ellopták köpenyét, derékszíj ját és sapkáját. Pákai Mihály makói földmivest nagyobb károsodás érte. A Rudolf-téri piacról ismeretlen tettes elhajtotta a kocsiját, két lóval
együtt. A kocsin só, tojás és egyéb élelmiszerek voltak. Kára meghaladja a 2000 koronát. — A Zrínyimtca 14. szám. alatt lakó
Pignitzky Ferenc lakását álkulccsal felnyitották és különféle ruhaneműit ellopták. Ezekben az ügyekben a rendőrség a nyomozást
megindította.
— Beiratások a városi nyelviskolába.
Szegad szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskoiában a beiratázok f. hó 26-án kezdődnek (beiratások d. e. 10—12-ig, d. u. 6—8-ig.)
Francia nyelvet tanit Jakab Dávid tanár, német
nyelvet Paupert Józsefné, angol nyelvet Bineth
Emilia. Telefon: 14—11. (Városi felsőkereskedelmi iskola,)

Hajőszülés ellen

női kalap divattermében.
Tanuló és

Szeged, 1918. október 8.

kézlleányok felvétetnek.

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

Szeged, 1918. október 8.
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LEGÚJABB.
LONDON: (Reuter.) NewyorkbóT jelentik, hogy a legutóbbi imuniciórobbanáskor 94
ember meghalt, 180 megsebesült.
BERLIN: A WoTíf-ügyntfRség jeleríti
j7-én: este: Helyi küzdelmek a Scarpetóll
északra. St. Quent'intö'l északra, az Argonnok és a Má'as,'között az esti órákban elíebsége's támadások fejlődtek ki. A Champagneban nyugalcm voft.

SZINHÁ7

MŰVÉSZET
OOO 1
HETI MŰSOR:

Kedd „Ártatlan Zsuzsi", operett.
Szerda „Charlotte kisasszony" történelmi szinmü.
Csütörtök Premierbérlet B. 2. sz. „Heidelbergi diákélet"
szinmü.
Péntek Premíerbérlet A. 2. sz. „Heidelbergi diákélet"
szinmü.
Szombat d. u. „Mágnás Miska" operett.
Szombat este „Heidelbergi diákélet" szinmü.
Vasárnap d. u. „Falurossza", népszínmű.
Vasárnap este „Heidelbergi diákelet" szinmü.

* Október h a t o d i k a a s z í n h á z b a n . Ma.gyar darabot, Az arany ember-1 játszották,
de semmi más nem emlékeztetett arra. liogy
az aradi tizenhárom menyhrnienetelének évfordulójához értünk. Íme, igy fest a szegedi
színházban a sokat hangoztatott misszió, a
ku'ltur'hivatás, amiről csak beszélni szoktak,
köEöhősen szinházpályázat és helyáremelés
kérelmezése idején. Üzlet, száraz üzlet lett a
színháziból, .ailio] nem emlékeznek már sem
március 15-re, sem október 6-ára. Pedig még
bérbe sincs adva a szinlház, amely már csak
elnevezés szerint temploma a kultúrának . . .
* Singhoffer Vilma meghalt. A magyar
színpadi énekesnők gárdájából kidőlt egy értékes erő. Zilahy Gyuláné, Sinyhoffer Vilma,
aki több izben szerepelt a szegedi színpadon
is, hétfőn Budapesten 45 éves korában elhunyt. Az énekesnőt szerdán temetik Budapesten.
* Aradról eltávozott a színház primadonnája, mert nem tudott lakást kapni.
Az aradi színtársulatot rövid működés után
elhagyta a primadonnája, J a k a b f f y Jolán,
meirt a városban nem tudott lakást kapni.
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URÁNIA MŰSORA:

Hétfőn és kedden : „A zsidónő" Halévy operája 4 felvonásban.
Szerdán és csütörtökön: „Az ellopott szálloda" Phantomas legújabb esete, detektivdráma 4 részben.
Pénts ktől-vasárnapig : „Téli legenda" álommese 4 részben, a főszerepben Hella Moja.

VASS-MOZI MŰSORA:
Szombaton és vasárnap október 12. és 13-án „A láthatatlan kezek" dejjektiv dráma 4 részbén és
„Jancsi mint seged" humoros.

* A Korzó-mozi nagyhete. A hideg idő
beálltával mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a mozi iránt. E r r e a nagy érdeklődésre a Korzó-mozi különösen rászolgál, amikor egymásután hozza vászonra a mozimüvész,et legnagyszerűbb alkotásait. A Faun, Utazás a Marsba után közvetlenül e hét első három napján a Jóslatot Mia May művészetének
legszebb produkcióját, másik felében pedig Az
ördögöt m u t a t j á k be. A Jóslat Mia Maynak,
a legszebb, legnépszerűbb film-mii vész,nőnek
az u j szezonban már a második filmje. Egy
szegény vidéki leánynak végzetes t r a g é d i á j á t
l á t j u k benne, akit egy szomorú jóslat sodor

a balszerencse felé. A darab cselekménye
hollandi miliőből indul ki és benne Mia May,
ez a különleges szépségű és tehetségű moziénekesnő művészete legjavát adja. Csütörtöktől vasárnapig Az ördögöt játszák, a Phőnix
filmgyár legújabb produktumát, mely a beavatottak szerint a tárgy érdekességénél a
rendezés pazarságánál fogva felülmúl minden
eddigi magyar filmet. Jegyek ugy a Jóslathoz, mint az Ördöghöz már most kaphatók.
* P h a n t o m s s n a k , a kitűnő detektivnek
'legpompásabb kalandját vetítik szerdán és
csütörtökön az Urániában. A rendkívül ötletes, fordulatos detektivtörtériet épen olyan
tetszésben fog részesülni, mint a mult héten
szintén az Urániában előadott Éles töltény
eimü film.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várrfay L.
aaaKaaBmaaaaftanaHaKsaBaaaaaaeaaaaaaaaaBaBaaaaaaBaac
Szeged sz. kir. város rcndőnkapitányii hivatalától.

Hirdetmény.
A m. kir. minisztériumnak 2 929! 1918. M. E. számú
rendelete az épitési és lakásfelszerelési anyagok termelésének és forgalomba hozatalának szabályozásáról.
A magyar királyi minisztérium a háborü esetére
szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
I. Bejelentési kötelezettség.

1. §.
A 2500 darabnál több téglát, 5000 darabnál több
tetócserepet, 5000 kg-nál több cementet 5000 kg-nál
több meszet, továbbá az 50 kg-nál több épitési vagy
izolálási célokra előkészített parafatáblát és parafatéglát, 50 m2-nél több Rabitz-dróthálót, 100 kévénél több
rpitkezési célokra előkészített nádat és 300 m2-nél
több mennyezet nádszövetet, 100 m2-nél több aszbeszt
vagy cellulosepalát, 200 m2-nél több fedélpapirlemezt,
500 m3-nél több cementlapot, 100 m2-nél több üvegtáblát, 10 darabnál több kloset és pissoircsészét, 10
darabnál több vízvezetékkel felszerelhető kőedénymosdót, 10 darabnál több vaskályhát, 10 darabnál
több takaréktüzhelyet, 100 darabnál több kályhacsempét
és végül 100 folyóméternél több kőagyag és cementcsövet kitevő és a Magyar Szent Korona Országaiban
levő készleteket be kell jelenteni.
Bejelentés alá esik az emiitett anyagoknak a bejelentésre kötelezett birtokában — álló akár saját, akár
idegen helyiségben őrzött — minden olyan készlete, a
melynek mennyisége a fent megszabott határértékeknél
nagyobb, tekintet nélkül az anyagoknak belföldi vagy
külföldi eredetére.
Bejelentésre kötelezettek:
a) épitési anyagok előállításával foglalkozó vállalatok ;
b) kereskedelmi
es ipari vállalatok, ideertve a szövetkezeteket is, amelyek az emiitett anyagok raktározásával, eladásával, felhasználásával (beépítésével) foglalkoznak, vagy ezeket ilyen célokra beszerezték.
2. § .

Az 1. §. szeriht bejelentésre kötelezettek kötelesek
készleteiket az 1918. évi- október hó 1. napján volt
állapot szerint legkésőbb 1918. évi október hó 8 napjáig bezárólag bejelenteni.
Ugyanezek kötelesek továbbá minden hónapban a
hó első napján volt állapot szerint legkésőbb a hó 5.
napjáig bezárólag bejelenteni:
1. azt a mennyiséget, amelyet a bejelentés alá eső
anyagokból az előző hónap-első napja őt/\ szereztek
(előállítottak, termeltek stb.);
2. azt a mennyiséget, amellyel készletük ugyanazon
idő alatt (elidegenítés, feldolgozás stb. által) apadt és
3. a tényleges készletet.
Azokat a mennyiségeket, amelyek 1918, évi október
hó 1 napján, vagy azt követőleg valamely hónap 1
napján a bejelentésre kötelezett részére fuvarozás alatt
állanak, a címzett köteles a rendeltetési helyre érkezésük után haladéktalanul bejelenteni.
3. §.
A bejelentéseket minden egyes üzem vagy raktár
telepbe nézve külön kell kiállítani. A bejelentéseket az
elsőfokú iparhatósághoz kell beküldeni. Postai uton
való beküldés esetében a bejelentést legkésőbb a határidő utolsó napján kell postára adni. A bejelentéshez
az elsőfokú iparhatóságnál kapható. bejelentőlapokat
kell felhasználni.
II. Zár alá vétel.
5. §•
A közszükségleteknek biztosítása végett az alább
felsorolt anyagoknak meglevő és utóbb hozzájövő készletei, amennyiben e készletek az 1. §-ban megállapított
mennyiséget meghaladják, a jelen rendelet erejénél
fogva zár alá vétetnek. Azok az anyagok, amelyekre a
zár alá vétel kiterjed, a következők:
a) tégla, cement, mész ;
b) az épitési vagy izolálási célokra előkészített
parafatáblák és parafatéglák, Rabitz-dróthálók, az építkezési célokra előkészített nád és fonott nádkészletek,
eternit pala, fedélpapirlemez (Dachpappe) cementlapok,
kályhacsempék, üvegtáblák, vaskályhák, takaréktüzhelyek,
kloset és pissoircsészék, kőagyag és cementcsővek.
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§.

A zár alá vételnek az a hatálya, hogy a zár alá
vett anyagokat csak a jelen rendelet korlátozásai között szabad elidegeníteni, feldolgozni vagy egyébként
felhasználni;
A jelen rendelet értelmében zár alá vett anyagok
a jelen szakasz harmadik bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve csak beszerzési engedély ellenében
idegeníthetők el, dolgozhatók fel, vagy használhatók
fel egyébként.
A jelen rendelettel zár alá vett anyagokból olyan
mennyiségek, amelyek ezen rendelet 1. §-ában meghatározott mennyiségeket meg nem haladják, egyes fogyasztóknak beszerzési engedély nélkül is kiszolgáltathatók, illetőleg ez utóbbiak által feldolgozhatók vagy
felhasználhatók. A kiszolgáltató köteles azonban az ily
módon kiszolgáltatott anyagokról pontos jegyzéket vezetni. Ebben a jegyzékben fel kell tüntetni a beszerző
nevét, lakását, a kiszolgáltatott anyagok, illetőleg áruk
nemét, mennyiségét és azt a helyet, illetőleg azt a célt
ahol, illetőleg amelyre ezek az anyagok illetőleg áruk
a beszerző kijelentése szerint fel fognak használtatni.
A jelen rendelettel zár alá vett anyagok, illetve
árukból azok a mennyiségek, amelyek az 1. §-ban
meghatározottaknál nagyobbak, de téglából 5000 darabot, tetöcserépből 10.000 darabot, cementből és mészből 10.000 kg-ot meg nem halad, továbbá az épitési
és izolálási célokra előkészített parafatáblákból és téglákból 100 kg-ot, Rabitz-dróthálóból 100 m2-ot, az
építkezési célokra előkészített nádbói 200 kévét, a
mennyezet nádszövetből 500 m2-t, az aszbeszt vagy
eellulozepalából 200 m2-t, a fedéllemezpapirból 400 m2-t
a cementlapokból 700 m21, az üvegtáblákból 250 m2-t,
a kloset és pissoircsészéből valamint mosdóból 15
drb-ot, a vaskályhából és a takaréktüzhelyből 15 darabot, 150 darab kályhacsempét és végül a kőagyag és
cementcsővekböl 150 folyómétert meg nem haladják, a
felhasználás helyén illetékes elsőfokú iparhatóság ennél nagyobb mennyiségek pedig csakis a kereskedelemügyi miniszter vagy az általa kijelölt szerv által
kiállított engedély ellenében szerezhetők be, dolgozhatók, illetőleg használhatók fel.
III. Szállítási igazolvány. •
Téglát, cementet és meszet a jelen rendelet életbelépésétől kezdve közforgalmú vasúton, hajón a város
vagy község területén kivűl eső helyre csak a jelen
rendelettel evégből rendszeresített szállítási igazolvány
mellett szabad feladni.
A szállítási igazolványt, amennyiben a cikk a jelen
rendelet szerint zár alatt nem áll. vagy zár alatt áll
ugyan, de ezen rendelet 6. §-ánaK harmadik bekezdése szerint engedély nélkül szereztetett be, az áru
tárolási helye, ha pedig a beszerzésre az engedélyt az
elsőfokú iparhatóság adta, a felhasználás helye szerint
illetékes elsőfokú iparhatóság minden más esetben a
kereskedelmi miniszter vagy az általa kijelölt szerv
adja kí.
IV. Vegyes és záró rendelkezések.
8. §.
Ez a rendelet kiterjed az életbelépte idején meglevő, valamint ezután előállított készletekre is, arra
váló tekintet nélkül, hogy azok feldolgozás, felhasználás
vagy elidegenítés céljából tartatnak raktáron, vagy bármely más célra szolgálnak.
9. §.
A jelen rendelettel zár alá vett építési lakásfeiszerelési anyagokból az a mennyiség, amely a jelen rendelet életbelépése napján már a megkezdett munka
befejezéséhez szükséges, a jelen rendeletben megszabott külön engedély nélkül is feldolgozható, illetőleg
felhasználható, de ha e mennyiség az 1. §-ban megállapított mennyiséget meghaladja, csak akkor dolgozható
vagy. használható fel, ha a fél ezt a kereskedelmügyí
miniszternek, illetőleg az általa kijelölendő szervnek
haladéktalanul bejelenti.
10. §.
Az ezen rendelettel zár alá vett anyagokra, illetőleg cikkekre fennálló kötések, amennyiben az 1. §-ban
megállapított mennyiségeket meghaladó árura vonatkoznak, csak abban az esetben teljesítendő, ha a hatóság a vevőnek a beszerzési engedélyt és ha a teljesítés végett a 7. §-ban emiitett árunak az ott megjelölt
módon való szállítására van szükség, az
eladónak a szállítási igazolványt kiadta.

13. §.

A kereskedelemügyi miniszternek vagy az általa
megbízott közegeknek kívánságára az ipitési és lakásfelszerelési anyagok előállításával vagy forgalomba
hozatalával foglalkozó vállalatok az üzemre vonatkozó
összes felvilágosításokat megadni kötelesek.
14. §.
Aki a jelen rendeletet, vagy az annak alapján tett
hatósági rendelkezéseket megszegi vagy kijátsza, vagy
megszegésüknél vagy kijátszásuknál bármely módon
közreműködik, az amennyiben cselekménye sulyo?abb
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és
hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége,
amelyet a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés kétezer koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet,
Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a kihágási eljárás során a törvény
értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt, a többi része a
felmerült költségek levonásával a Hadirokkantak Segélyalapját illeti.
15. §.
A jelen rendelet 1918. évi október hó 1. napján
lép életbe.

Rendőrkapitányság.
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JBaria jfgosfon

WIESNER S. bútorgyáros
A R A D I - U T C A 6. SZ.

fogmüierme
JCigyó-utca
e lefon

Ajánlom saját gyártmányt!
mindennemű bútoraimat.

1.
13—64-

Telefon: 844.

Telefon: 844.

Hoffer

és T á r s a
Kelemen-utca 7. sz.

; Iskola-utca 18.

SZ.

jtianöel kocsigyár Szeged.

Oszi és téli kalap újdonságok megérkeztek.
Tisztelettel: özv. Krajcsovics Antalné.
1 6 8 d r b . válogatott antik és uj
p e r z s a s z ő n y e g érkezett k ü l ö n böző mértékben.

Doiái ü l i es fia

Szeged,

•MII II-

,|.,||jM„,_

SIGORIN

f f

a

te

™«fett'

.., ..... « u - n i r - . - v r i c . m : a i — a r r a ^ ^

n Márton utóda

FODOR TESTVÉREK

Rendez: temetéseket egyszerű és diszes kivitelben.
Elvállal: ravatalozásokat,
hullaszállitásokat, a bel- és
külföldre, gyászlapok nyomását. gyászhirdetéseket
a napilapok részére, sirok
díszítését. Telefon 60. sz.

Nagy raktárt
ban, fa- és

DISZTEMETKEZÉSI INTÉZET
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 6.

A l a s k a

tart: hazai

és külföldi sarkophagok-

„KEGYELET"

Alkalmi vétei i

érckoporsók-

ban, selyem,
tülanglé

brocát-

és

szemfedőkben,

párnákban. Telefon 60. sz.

r ó k a b ő r ö k

érkeztek, kedden délutántól fogva naponkint 2—5-ig árusítom

szőnyegáruházában

Kárász-utca (Wagner-palota.)

Ka,

Állandóan készítek mindennemű hajtó-, gyümölcsszállitó é s gazdasági kocsikat. Vállalok mindenféle
kocsik javítását, fényezését és lovak patkolását. Raktár különböző parasztkocsikból.
—

Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy
Oroszlán-utca 1 4 . sz. alaft

kalap üzSetefi nyitottam.

-

üzletemben

Abonyi Mihály, Széchenyi-iér 2. szám.

csoda gyorsasággal irtja

Piperecikkek,

p o l o s k á t .

ápolási cikkek, borotválkozó eszközök, szivacsok, kölni vizek, szájvizek, manictire készletek
fogkefék brillantinokstb. kaphatók S Z É N É R T A L A D Á R - n á ! Kelemen-u. 7. A Royallal szemben.

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

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

Aradi-utca 5. szám.

parfümök

Ha ő s z ü l a haia használja a

Paral-Bufett

?

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

Flóra hajvizef,

?

Hentes áruk,
hideg sültek,
sajtok, felvágottak, fajborok, frissen
csapolt sör!

S W f f & ^ S M S

eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7

Kapható BflRCSBV HÍROiül gnúBU^EfláPálian Szíilunal-láP

Kárpitos, díszítő és t a p é t á i t Szeged
B á s f y a - u . 19. (Kultur palotával szemben.)
Elvállal függönyözést, kézimunkát montirozását és a szakba vágó munkák legjobb és legjutányosabb áron való elkészítését. Javításokat pontosan eszközöl. Levélbeli szives meghívásra házhoz megy.
.v.\
Támogatást kér.
Sziber es Társa hadirokkant kárpitos.

iroda, raktár és borpince helyip e r -

Is

beszerezhetők

épületasztalos

Készítek mindenféle
munkát és

bútort,

műhely!

DUGONICS-TÉR

8.-9.

.*. számú házba helyezte át

épület-

üzletberendezést

DOBÓ ANDRÁS asztalos, Takaréktár-u. 2. udvar

KELEMEN JÓZSEF

szállítási és fuvarozási vállalat
Szeged, Károlyi-utca 3. sz. a. — Telefon 15—63
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre
legolcsóbb árban vállal.

Bútorok

bútorok legjutányossabban

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szesz-, bor- és sőrnagykereskedő ;
ségeit

Kj I i t l c r n i n f s i Vállalat

mely 3 nap
alatt vissza
adja a haj-

4
lHE32gjlBEjBSEHEa»E3E53BI3;SI8BeS3«H
Állandó nagy

tareset

riziHo

tteipl!

Férfiak és Nők! 1 Kevés befektetéssel napi 80—100
korona keresethez jutattunk, jelentkezhetnek
Winkler Lajos é s Társánál
Szeged, L, Batthyány-utca 4. sz.

-a^^üaBBBÁSBHffiBaBaGlBBíaiSBHKaBP

h á l ó s z o b á k ,

e b é d l ő k ,

«nszobák,

leányszobák, bőrgarnitúrák, konyhaberendezések, díványok,
ottománok, ruganyos matracok s mindenféle asztalos és kárpitos

i ^ o i l t f f O'^OCLS T l Ó l

Fcketesasutca

16 "

(keleti Palota.)

Telefon 8 - 3 6 .

Elsőrendű nagy javító műhely.
Nyomatott Várasy L, könyvnyomdájában, Kárása-utca Q

