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gékekormány alakul Angliában.
„Karácsonyra mindenütt megszűnik a harc." — A
világbéke kongresszusának összeüiéséfi újévre várják.
Mára végkép kiderült, liogy az első sikeres béke offenzíva ellen Franciaország védekezik a iegmakacsabbul. Angliában, ahol
Lloyd George kormányát állítólag egy Asquith—Grey-lkafciinet fogja fölváltani, elég
józfctnul ítélik ,meg a helyzetet. A Morningpost szeriint a szövetséges kormányok csatlakozni fogjak Wi! somnak a béke ügyében elfoglalt álláspontjához. Ezzel1 szemben a francia Havas-ügynökség /még mindig kuruckocllik, bár már alább adja annál, ahogy tegnap
este adta. Annak, hogy a tárgyalásokat megkezdje, már alacsonyabb árát szabja, de Clemenceau, iaz öreg tigris még mindig így puffog a parlament folyosóján:
— A hadmüveletek napról-napra kitűnően folynak és ez az egyetlen válasz, mély
a németeket megilleti.
A .világpolitikai helyzettel van szoros
összefüggésben az a fejtegetés, mellyel Tisza
a mai helyzetet a munkapárt Ülésén boncolgatta.. E szierlnt az osztrák belviszonyck fejlődése alahjéiban ingatta meg azokat a premisszáikat, amelyeken az 1867-iki törvény
nyugszik és amelyek lehetővé tették az ott
megalkotott apparátus működését. Ha az
Ausztriában felszínre vetődött tervek megvalósulnak, lehetetlenné válik a dualizmus —
rndndta Tisza. A perszonál unió bejelentése
ez! A legnagyobb győzelem, mely az ötödik
éve becsülettel, hűséggel, kitartással 1 harcoló
és rettenetesen vérző magyar nemzet mérhetctlen áldozatait megkoszorúzhatja.
A trriai nap krónikájához tartozik még,
hogy Bulgáriával beállt az átmeneti diplomáciai szakítás és. hogy francia csapatok bevonul tak Szófiába. Az orosz bolseiviki kormány nagy többsége a breszti szerződés
fölmmdása ellen nyilatkozott. A finn országgyűlés pedig királyt választott, Károly Fri-

A német kormány

gyes. hessenj herceg személyében.
Hozzátartozik a helyzet ismertetéséhez
Balfonrnak üzenete az angol szocialistákhoz,
amely szerint karácsonyra a békeszerződést
még nem írják ugyan alá, de ellenségeskedés már nem lesz sehol sem .
Egy ujabb jelentés pedg már beszámol
arról, hogy Angliában békekormálny alakul
és. Lloyd George bukása küszöbön áll.

A kiadóhivatal telefonja: 81.
Péntek,

október

II

azt fogja javasolni, hogy a megszállott területek kiürítését fegyverszüneti
szerződésbén
állapítsák meg.
A Lokalanzeiger szerint a kormány azt
kívánja, hogy a további' iliépékek' a lehető leggyorsabban történjenek meg, ezért azt, amit
most mondani kell, .a lehető legszigorúbban)
kell megformulázni, hogy a válasz és viszönválasz kerülő nélkül vezessen a kívánt célhoz.

Clemenceau szintén
elfogadja a német békeajánlatot.

Berlin, október 10. Raffin-Dougens képBécs, október 10. A Neues Wiener viselő és hívei kijelentik, hogy Elzász-LothaAbend'biatt berni jelentése szerint Lloyd Ge- ringia autonómiája értékes engedmény, a
o,r{ge bukása, küszöbön áll, Utódán! Asqiáth— melyet Németország Franciaországnak tesz,
Grey-kabinetet emlegetnek.
meg kell tehát adui Németországnak a teheGenf, október 10. Az általános
tőséget arra, hogy életérdekeinek megsértése
világbéke kongresszusainak ösiszenélkül belépjen a népök szövetségéhe. Felülését ujé,v körül, Brüsszelbe várják.
tűnő. hogy Clemenceau tegnap a Honimé
London, október 10. A vidjéki
Liibr e-ben sokkal enyhébb hangon szólal
szocialistáik Londonból azt az értemeg.
sifést kapták, hogy Balfour a követ— Mint Wilson — irja Clemenceau —
kezőket jelentette ki:
mi is kötelességünknek tartjuk, hógy minden!
1918. karácsonyára a béke ugyan
még nem lesz aláírva, de ha«c nem
béíkeajánilatot elfogulatlanul vizsgáljunk meg.
lesz már sehol' sem.
Az a nem, amelyet mi kimondottunk, megRqtterdam, október 10. Az angol liberáliszűnik abban a pillanatban, amikor látjuk,
sok túlnyomó része helyesli Wilson eljáráhogy a központi hatalmak a jobb belátás útsát és azt hiszik, hogy Lloyd George is osztjára térnek.
ja ezt a- véleményt.
Hága, október 10. A newyorki tőzsdén az
a hír terjedt el, hogy az osztrák-magyar m e .
narcihia már hivatalosan közölte az elnökkel,
hogy elfogadja Wilson föltételeit. A német
választ Newyorkban szombatba, várják.
Bécs, október 10. Beavatott forrás szerint a, német kormány a kiürítés kérdésében
a momáchia nevében is válaszol.
Berlin, október 10. A német kormány
Wilson jegyzékére sietve fog; válaszolni és a
feleltet lényegben elfogadja Wilson feltételéit.
Ebihez a katonai, tényezők is hozzájárultak.

elfogadja Wilson föltételeit.

\
Berlin, .október 10. A Neue Freie Presse
itteni levelezőjének jól informált helyen
szerzett értesülése <szerint a német kormány
Wilson, jegyzékére előreláthatólag lényegében beleegyező választ fog adni.
WH'sonnak arra ,a kérdésére, hogy ,a
német kormány mind a három pontot elfogadja-e, igen leslz a válasz. A megszállott területek kiürítésére vonatkozó kérdésre is
nyilván beleegyező választ fog adni a német kormány, amely a katonai tekintélyekkel egyetértőfeg jár el.
.
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Csak ha Wilson Elzász-Lotharingia kiürítését követelte volna, amit tudvalevőleg
nem tett, szánta volna el magát a német
kormány a végletekig menő ellenállásra.
Berlin, október 10. Az illetékes kormány
körök a Wilsonnak adandó válasszal foglalkoznak. A tanácskozást, amely tegnap este
Ludendorff első főszálláismesiter jelenlétében
kezdődött, ma folytatták. Ugy látszik, hogy
a tanác'skozások eredménye valószínűen!
olyan lesz. amely a béke ügyére hatásosan.
fo.g mutatkozni. Az államtanács alkalmasint

Clemenceau a hadmüveletek folytatásával válaszol
a németeknek.
Genf, október 10. (Havas.) A képviselőknek — csekély kivétellel — a következő
fölfogásuk a helyzetről:
— Nem lehet szó tárgyalásokról mindaddig, amig ,az ellenség kétségtelenül értékes zálogot nem ad őszinteségéről és amig
Wilson elnöknek feltételeit fentartás és korlátozás nélkül el nem fogadta.
Délután Cíemeríceau miniszterelnök
mégjelept a| folyosója éfe a helyzetről érdeklődő képviselőknek ezeket mondotta:
— Nem hozok semmit sem. Epperi most
jövök a külügyminisztériumból, ahol részt
vettem a szövetségesek konferenciáján. Ezután derült hangon tette ho'zzá:
— Minden jól megy. Az amerikaiak elég
erősen használják a könyöküket, némelykor
n'agyon is vakmerőek, de mindig nagyon
eredményesen harcolnak. ,. A hadműveletek
napról-napra kedvezőbb eredménnyel folynak. Ez az egyetlen válasz, amely a németeket megilleti.

itijú&k.

2
Az antant a fegyverszünet előtt
biztosítékokat követel Németországtól
Páris, október 10. (Havas.) Wilson elnök olyan fogadtatásban részesítette a német javatlatokat, amit az ő éle elméjétől és
/igazságosságától" elvártunk. Miután a német
kormánytól fölvilágosítást kér; ennék az a
jelentősége, hogy ia jelenlegi konfliktus megoldását .semmiféle kétértelműséggel nem lehet mehamisitani.
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A király manifesztumot bocsát ki a föderatív
államalakulatról?

— Báró Hussarek tanácskozása az osztrák pártvezérekkel. —
A magyar politikusok ellenzik a föderalizmus kihirdetését. —
Bécs, (Moher 10. Megbízható helyről
nyert információ szerint báró Hussarek miniszterelnök m,a délelőtt magához kérette
az osztrák ^parlamenti, pártok vezéreit. A
nuniázitere^nöki palótábanj megjelentek a
szociáldemokrata párt részéről dr. Adler,
Renner, Seltz .és Seliger, a ne'mzeti pártszövetség elnöke, ,dr. VVjaldner, a lengyel
klub részéről dr. Löwensiein alelnök, dr.
Reitz és a galíciai cionista képviselő. Báró
Hussarek miniszterelnök , közölte a pártok
vezéreivel, hogy a napokban döntö fontosságú események állanak küszöbön, tehát ne
tavdzzadak 'Bécsből Feltét'lenüjl hitelt érdemlő hir szerint a döntő fontosságú esemény»az, ,hogy a császár manifesztumot fog
kibocsátani, /amelyben kihirdeti a föderalizmust.

Beavatott helyről közük, hogy a magyar pártvezérek, gróf Tisza István, Wekerle Sándor, gróf Apponyi Albert és gróf
Andrássy Gyula a király előtt aggodalmukat
fejezték ki a küszöbön álló kiáltvány ellen,
amely életrehivja a délszláv államot. Mindannyian ellenezték 'a manifesztum .kibocsátását, de, hogy .siker ül Ge rávequiök a királyt elhatárdzásának megmásitására és e'lmarad-e a manifesztum, azt még nem lehet
tudni.
\
Bécs, október 10. Az esti lapok jelentik,
hogy báró Hussarek miniszterelnöknek azt
a kérését, hogy a politikád pártok vezérei ne távozzanak el Bécsből, a küszöbön
á'iló kormányválsággal hozzák kapcsolatba.
Lammasch neve mindinkább előtérbe kerül.

Németországnak elsőbben is teljes határozottsággal ki kell jelentenie, hogy haladéktalanul és tárgyalás nélkül elfogadja a
megszabott föltételeket. Nem nagyon valószínű, hogy a német kancellár az események
nyomása alatt elfogadja Wilson békejprogramját. De ha meg is tenné, milyen hitelt
érdemelne a kancellár sz,ava, láiki néhány;
(nap előtt ép oly könnyen tagadta ezeket az
alapvető elveket.
Ha .az előföltételeket az amerikai békeprogramhoz elfogadják, mint aminők a megszállt területek kiürítése, a német politika uj
iránya, ebből még nem következik a fegyverszünet, hanem csupán akkor, ha Wílson— Váltakozó sikerű harcok az e g é s z fronton. — Osztrák-magyar
nak módjában lesz az ellenségeskedés megcsapatok vonalai élőit az e l l e n s é g rohamai meghiusuifak. —
szüntetését javasolni az antant népeinek, a
BERLIN, október 10. A nagy főhadi- tünk ki. Az ellenség este a Bertry—Rusigmelyek azután megjelölik azokat a biztosítékokat, amelyeket az ellenségtől követelni szállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht ny—Rohain vonaltól keletre állott.
trónörökös és Böíim vezérezredes hadcsoA Champagneban St. Qtlenne mindkét
akarnak, mielőtt letennék a fegyvert.
portja: A Cambrai és Quéntin közti harcté- oldalán visszavertük az ellenség részleges
Az antant csatlakozik Wilson
ren hátsó állásokba vonultunk. Cambrai vá- támadásait. Cornay helységet, ahova az elfelfogásához
rosát kiürítettük. Sikeres páneélkocs'kkal
lenség átmenetileg behatolt, visszafoglalRotterdam, október 10. A Morningpost jelen- támogatott ellentámadásokkal, amelyek ok- tuk, Az Aire és a Maas közötti támadások
tése szerint a szövetségesek
csatlakozni tóber nyolcadikán este Cambraito! délkelet- fő lökése Pommeranee és Romagne ellen
fognak Wfsonn'ak a béke ügyében elfoglalt re díjból visszaszerezték számunkra Soran- irányult. Váltakozó harcok után mindkét
villers helységet és az Esnes két oldalán le- hlység a mi kezünkben maradt. A Romagne.álláspontjához.
vő magaslatokat, elsősorban bajor és rajnai nál és tőle keletre Címeiig behatolt ellenséC l e m e n c e a u nyilatkozik a
vő magaslatokat, elsősorban bajor és rajna- get badeiii ezredek visszavetették. A Maas
békeakcióról.
vidéki ezredek, továbbá a német yíadálsz- keleti partján, Sivry mellett és tőle keletre
Basel október 10. A svájci lapok párisi hadosztályhoz tartozó csapatok lényegesen visszautasítottuk az ellenséget s Sivry helyjelentése szerint Abrami álam titkár közölte megkönnyítették az ellenséggel való harci séget, amely ideiglenesen elveszett, visszaa francia kamara külügyi bizottságában, érintkezés megszakítását. A tegnapi nap fo- foglaltuk. Beaumónttól keletre és északnyubolgy Clemenceau miniszterelnök szerdán lyamán az ellenség a római országút két ol- gatra az ellenség rohhmai osztrák-magyar
vagy csütörtökön békeakcióiról fontos nyilat- dalán Lechateau irányában nagyobb erőkkel vadászcsapatok és rajnavidéki ezredek vonyomult utánunk. Harcba vetette lovasságát nalai előtt meghiúsullak.
kozatot tesz.
is. Epösebb gyalogsági támadások elöl léLUDENDORFF, eisö föszállásmester.
Bizakodó hangulat a iondani
pésről-lépésre hátrálva uj állásunkba tér(Közli a ixiiíiiSZierfmöki sajtóosztály.)
tőzsdén

A nyugati front nagy harcai.

Bern, október 10. (Reuter.) A londoni
tőzsdén olyan bizakodó a hangulat, mint valamikor régen. Minden értek emelkedett,
csak a mumiciós .részvények hanyatlottak.
Az orosz bánya- és petrőleumrészvények
nagy áremelkedést értek el.

Megválasztották a finn
királyt
Helsingfors, október 10. A finn országgyűlés ma királlyá választotta Károly Frigyes hesseni herceget.

Francia csapatok bevonulnak
Szófiába
— Németország és Buigára közt a diplomáciai
viszony megszakadt. —
Berlin, október 10. A német követ ós a
tnémiet katonai, meghatalmazott elutazott Szófiából. Ellütazásukikal Németország és Bulgária között a diplomáciai viszony átmenetileg
megszakadt. Holnap fraficip csdpatájk be tágnak vonulni Szófiába.
>

Harcvonalunk mögött szerb és monfeoegféi baodál«at
semmisítettünk meg.
BUDAPEST, október 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
Helyenkiiit élénkebb olasz földerítő tevékenység.
Balkán harctér: A Skurnbi folyó mentén
meghiusult egy olasz lovascsapat átkelési
kísérlete. Leskováctól nyugatra és északnyugatra harcok fejlődtek. Harcvonalunk

mögött szerb és montenegrói bandákat semmisítettünk meg.
Nyugati harctér: Verduntól északra,
Beumont mellett vadászcsapataink rajnai ezredek támogatásával győzelmesen visszaverték az ellenség súlyos rohamait.

A horvát-szerb koalíció
tanácskozásai

időpontban szükségessé vált egy nemzeti tanács megalakítása és megbízza öt tagját,
hagy ebben a dologban ia többi párttal tanácskozást kezdjen. A bizottságba beválasztották
L'ulkiíiiies dr., Popovios Dusán dr., Prlbicsevics Szvetozár, Bihari Iván dr. és Wflder
Vencel képviselőket.

— Nemzeti tanácsot alakítanak. —
Zágráb, október ,10. A horvát-szerb koalíció klubja kedden délután kezdte meg a
tanácskozásait Nikotícsj báró pártelnök elnöklésével é;s a báln, ,az osztályfőnökök és
számos képviselő részvételéivel. A konferenciát szerdán délután folytatták. A párt a (követikejző hivatalos közleményt 'adifca ki: A
horvát-szerb koalíció elismeri, "hogy ebben áz

a vezérkar

főnöke.

Érvényben marad a hresztlltovszkl
szerződés
Basel, október 10. A bolsevik! kormány
nagy többsége a breszt-htovszki szerződés
följnondáisa, ellen nyilatkozott.

Szegeti, 1918. október 11
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Rutótajci vállalatot létesít a város.
(Saját tudósítónktól.) Néhány nappál ezelőtt, megírta a Déln\agyamrszág, hogy Fii'orjtzky István szegedi autógairá)zs-tulaj dános
ajánlatot tett a városnak 'egy autótaxii vállalat fölállítására. A beadvány, am'elyhen
Eabritzky preoizározaa ajánlatát, csütörtökön/ a város ftanácsa elé került. A fanács
hosszais vita után végre érvényesítette azt
a régi elhatározását, hogy olyan Üzemet, a
amellyet a város házkeze,lésben is fölállíthat
é s amely aUk'altóas arra, hogy azon a város
közönségének különösebb megterhelése nélküli tekintélyes é'vetnkiintii jövedelmet biztosítson magának a város, nem fog kiengedni
többé a kezéből. így már most' elhatározta a
tanács, hogy az autótaxi vállalatot maga. fogja 'létesíteni, azonban részvénytársasági állapon. F z a forma biztcislitja ugyanis leginkább
az üzem életrevalóságát és ebben a formában tud az üzem igazgatója a tisztességes
üzleti élveik szemdliőtt tartásával k e l ő 'gyorsasággal és megfelelő módon intézkedni,
menten mindén bürokratizmustól. A tanács
ugy határozott, ihogy Fabritzkyt föl fogja
kérni az üzem igazgatói állásának Vállalására.
A kérőimet a csütörtöki tanácsülésen
jialogh Károly .pénzügyi tanácsosi ismertette. Java'soíta, hogv a ( tanács már a tárgyalások elején határozza eí, hogy az üzemet
mágia., Ihletve a város tekintélyes, ,hozzájárulásával fogja lé'tesitení. Utalt a gázgyárra,
a íviiamfösvásutra, 'amelyeket már ' kész
örömmél miegvált'aina a város. Mindkét váífeSk-ozást megcsináíhatta volna annak idején

a város maga, ha' lett volna a városban keí'lő
üzleti szaí'l/öin. A jelenben és a jövőben azonban éppen az intő .példákra való tekintettel
tartatnia kelti magát 'ahhoz az elvhez, hogv a
városnak mindig uj s uj jövedelmi forrásokra van szüksége, amelyeket legkönnyebben
biztosithat nagy várost üzemek, létesítésével'.
Az autótaxii vállalkozást ,ő nagyon jelentékenynek tartja. Tág tér nyilk ugyanis .az
üzem fejlesztésének -tehetőségére. létesíteni
lehet, sőt kelt ezzel kapcsolatban, autógarázst, soffőrisikolát, „esetlég pedig automobiilgyá'rat is." A közönség hamar hozzá fog
szckn/i az autók használatához, amelyek
sokkal olcsóbbak V konflisoknál és kocsiknál,
könnyen kezelhetők és éppen, mert karbantartásuk aránylag nagyon, olcsó, olcsón lehet majd a közönség, rendelkezésére bocsájtanii .is. Az, üzem tehát a 'legszebb reményekre jogosít, emellett szociális föladatot is tefjesit veíe'a város, mért afcl'mat nyújt, egész
csomó hádlirckkantnak arra, hogy mint soffőr 'kenesse meg a kenyerét.
A tanács néhány hozzászólás után elhatározta, hogv az autótaxi vállalatot tekintélyes hodzájádulásAM,
részvénytuisajsdgi
dxlpahi létesíti, annak előkészítésével m/egbizta Balogh Károlyt. Értesülésünk szerint
Balogh Károlynak az a terve, hogy a 'vállaSaflnák legalább előkészítő munkáját már .ebben a hónapban befejezi és az autótaxiikat
nyomban, -be.áffitja, amint erre1 mód és lehetőség kínálkozik. Ugy tervezik, hogv a jövő
hónapban megindulhatnának Szegeden az első autótaxik.

Városok és megyék a personál unió mellett
(Saját tudósítónktól.) Ez ideig tudvalevőleg Temes és Pozsonyvár,megye és Nagyvárad város törvényhátósági bizottságai eíé
nyújtottak be indítványt a per szónál unióról.
Az ügy e törvényhatóságoktól országos körútra indul, mert a z indítványok ugy szólnák,
hogv hasonló állásfoglalás miatt keresse
meg a közgyűlés áz összes törvényhatóságokat. Szegedre természetesen j legkorábban
möVennb.erre érkezhetnék meg ezek az atiHatók és igy az októberi közgyűlés csak akikor lesz abban a helyzetben, hogy állást
foglalhasson áz ország teljes páMíkai és
gizdasági függetlensége
mellett, ha erről
imár ,a legközelebbi napokban küllőn inditvámyt a d t a k be. Nagyvárad 'város tánácsa
elkészítette ,ázt a javaslatot, amelyet három
városatya indítványa fölytán a közgyűlés
elé terjeszt. A jaVaslat a kővetkező:
Tekintetes Töávéiiy Hatósági Bizottság!
Mi, magyarok Szerbia megfényitésére
huztünlk (kardot. Amikor- ezt Anglia, Franciaország és az orosz cár jó alkatomnak vélltélf
saját terveik megvíaliósitására s öStalmára
'kjeitek a velünk packázó vakmerő s'zonrszédnak. akkor 'ebből világháború kerekedett.
Ebben nekünk, magyaroknak m á r ' csak egy
eáfunk vol't: megvédeni hazánkat és nemzeti
egységünket. .
,
E rettenetes kataklizmából .való kijutásnál! tehát nekünk a világpoítlika'i eseményekre ke'lil ügyelnünk és minden belső politikai
küzdelmet felfüggesztenünk, .minden politikái
pártérdéket háttérbe szorítanunk kell, hogy
egységes áhásfoglái ássál a diplomáciai tárgy ailásnknál sikerre vigyük céljaink,at, visziszíahozni a 'vérét vesztett o'rszáginak a békét, de óly békét, arrfely magában hordja
m/ebi ze'ti ' fejlődésünk és hiailadásünik éltető
cslírait. Ez a má .föladata.
Minthogy azonban a központi hatalmaik
ráhelyezkedtek az Egyesült-Álla-mok elnökének a riépek szabad rendelkezését hirdető
póliiítiká éltei alapja.ir'a ;s minthogy ilyképp a

toiibcutukőzás csak erőteljes és határozott
deSrwkratikifs alapon történhetik is minthogy
a cseh és délszláv politikas törekvések Ausztria államjog! szerkezetét sziéttöréssel fenyegetik, ennek következtében Ausztria már is
uj áOlíamgogi alliakuUásán vajúdik és Ve'rgödik
és igy a viszonyok azt .mutiatjá'k, hogy a m a
miéig fö'nin'állló 67-es) kiegyezés &ílőfe®téteíei
is megszűnnek, ennélfogva Magyarország
sem maradhat tétlenül -Magyarország sem
várhatja My helyzetben a jövő alakulásait
készületlenül, de számolnia kell ima a jövő
föladataival is meg k e l alapítania in ár most
jövő poJii'tilkájánlak irányelveit és céljait anynyi'v'ail is ilnikább, /mert á legutóbbi- közlések
szerint királyi kézirat fog megjelenni, amely
proklamálni fogja a népek ,és 'nemzeteik önrendelkezési jogát, az osztrák nemzetiségek
legszélesebb 'autonóm szabadságát.
A 'jövő politikája ®y helyzetben ntem lehet más, m-tot Magyarország téjjds politikái
és gazdaságii fúggcfüénségémk
megteremtése. E függetlenség lesz a dinasztia hatalmi
állásának a talpköve i's.
Tiszteletteljes nézetünk szerint tehát, a
mint nekünk ma csuk egy programunk lehet;
becsülettel ebből a bonyodalomból a háború
veszedelmeiből és eílénségeiinlk falánkságából Magyarországot épen. csőn ki íratlanul, a
magyar nemzet egységének megóvásával kivinni, épp ugy a mai politikai, szituáció melleit jövő politikánk sem 'lehet más, mint Magyarország teljes függetlensógépek
megteremtése, nemzeti önállóságának a personáHs
unió alapján való megvalósítása.
El 'kéli azonban várnunk -nemzetünk politikai vezéreitől, hogy a béke, müvének megalkotásáig felfüggesztenek minden pártharcot s egyesíteni fogják törekvéseiket, hogv a
magyar hazát a szomszédos népek falánkságától megmentsék, a megcsonkítástól megöl taiimazzák.
Ezek előterjesztése után tisztelettel javas-óljuk,. hogy méltóztassék a beadott tod.itványak érteimében á'llásUogluil'ni Magyarország teljes politikai és tíazditságí függeSéi'
sége melleit és fölráfilag kérni a (képvíselőháztó'f, utasítsa a kormányt, terjesszen elő
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a pemdnális unió alapján Magyarország áíiiami függetlenségének megteremtésére vonatkozó törvényjavahlaiot.
Egyidejűleg méltóztassék kifejezésre "juttatni azt az óhaját, hogy a nemzet .politikai
vezérei a békére -irányuló 'ölj ár ás felfogásában egyesittsék a bennök rejlő tehetséget,
erőt és értéket, addig, amig ez a mindennél
súlyosabb kérdés van napirenden, -kapcsoljanak ki a pá'rtkere'tek érintése és minden
más kérdés megítélésére íentartott szabadság mellett minden pártpolitikai nézőpontot
és egységesen álljanak a magyar kormány
mögött. Irányítsák arra minden erőiket, hogy
az órlszágra nézve a lehető 'legkedvezőbb
békét érjék el s más irányú politikai akcióikat s anánde-n olv akadályt, amely az összefogtóandó nemzeti erőknek 'erre, a pontra
irányítását gátolnák, távoliitsanak el.
„Uj Ausztria fog támadni
népekkei"

szabad

Bécs, október 10. A bécsi községtanács
tegnap ülést tartott, amelyen Weiskirchnen
polgármester emlékeztet arra az ülésre, a
imdiyén Czernin gróf -volt külügyminiszter ismertette a népszövetségről, a nemzetközi választott bíróságról és a z áiítaíá'nos -leszerelésről szóló programját. A polgármester ezután
rátért a legújabb külpolitikai eseményekre és
ügy folytatta:
— -Azt kívánjuk, hogy a béke. amelyet
a népek rö'videsen várnak, meghozza mindén nép számára a jogot és az igazságot.
Uj Ausztria fog tárnádra, sdaükfcl ríépetikel
és teljesíteni fogja hivatását -a népek szövet-'
ségébe'n. Ela a népek önrendelkezési joga viíllágelv lesz. akkor, mi., németek, Ausztriában:
ezt a jogok melyet az összes népek a maguk számára követelnek, a maga teljességében igénybe akarjuk venni. Ne vitatkozzunk
a múltról, tekintetünk komolyan a jövőre
v-an sz-egezve, -mély Ausztria összes németjeinek 'egyetértését követeli. Bécs város közs'égtauácsa, -mint a monarchia legnagyobb
•német területének képviselete, e fölötte komoly órában nem zárkózhat el az elől, hogv
Ausztria németjeihez azt- a sürgős intelmet
intézze: a fő az egyetértés. A községtanács
annak a reményének ad kifejezést, hogy
Ausztria németjei
szilárd elhatározással
egyesülni fognak abban a törekvésben, hogy
kezükbe vegyék az ausztriai német n-pé sorsának intézését. (M. T. 1.)
Szerbia magyar és osztrák
területeket követel
Genf, 'október 10. A Corriere délla Seri
jelenti Korfuból': A szerb parlament azt a oatározatot hozta, hogv nemzeti és territoriális
kívánságainak hathatósitása érdiekében magyar és osztrtík
teriiléteket fás követelni,
azopkivül öfe albán tpAgeópaftot,
A Sécoto
jelenti, hogv a szerb pénzügyminiszter bejelentette a parlamentben, ihogy a szövetségesek ,a szerb állam újjáépítésére, a háború után
négy milliárd dinárt bocsátanak Szerbia rendelkezésére.
Angol vezérkari jelentés Cambrai
elfoglalásáról
LoMon, október 10. A Reuter-ügynökség jelenti: Csapataink Doppdhousseíöl keletre és Bohain Marét irányában tegnap este
-ujabb előrehaladást értek él- és eljutottak
Malincourt nyugati, széléig. -A letargetíe—cambraiii ut mentén elfoglál'tuk Fortendffllet.
Ma reggel a támadást a z egész arcvonalon
ismét megkezdtük. Már az első jelentésekből -kitűnik, hogv mindenütt gyors előrehaladást értünk el. Röviddel éjfél után kanadai
csapatok Cambraitól északra támadásra tódultak. R'amelyt elfoglalták. A Schelde-csatorna átjáróit e helység szomszédságában
biztosítottuk. A tegnap ejtett foglyok száma
meghaiadj'a'a nyolcezret. Sok ágyút is zsákmányoltunk.
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tározzon. Az eddigi tárgyalások folyamán,
melyek különben már, szerda reggel óta ioiyna'k. német résztől nagy erigedékdnység
mutatkozik, ami főképpen a monarchia határozott álláspontjának köszönhető. Ezt a z álláspontot 'különben az audiencián megjelent magyar politikusok is hathatósan támogatták.
Hir szerint (Károly király futár ulfár) levelet
is küldött Vilmos
császárnak.

Könyv a királyi családról.
A mi királyi családunk. Irta: Huszár Károly.
Még pedig nagyon szép könyv! . . . Méltó
azokhoz, akikről Íratott és azokhoz, akik írták. Voltaképpen Huszár Károly a szerzője
az egész 190 oldalas, irodalmi és művészeti
magaslatra helyezett kötetnek, de írtak bele
ragyogó tollal: Apponyi Albert, TuH Béla
és Rákosi. Jenő is. Leheletszerű, finom vonásokkal művészi rajzokat Vadász Lipót adott
bele és az eredeti fényképfelvételek sokasága
mind egyenként majdnem ugy hat, mintha
egytől-egyig festmények reprodukciója volna.
A könyv tartalma királyról, királynéról,
királyi gyermekekről: ez m a g a egy gyönyörű
szép király-idill, de polgári élettel vegyest.
Ehhez simul a Huszár Károly stílusa. Huszár Károly az a szerencsés író, aki egyszerre
egy lélegzettel tud urnak-parasztnak, szalonnak, kunyhónak megérthetően beszélni ós toldalékul még szép, tündéri meséket mondani
a gyermekeknek is, akik végtére királyi palotákban is éppen olyan kisemberek, mint a
székelyföldi vagy kunsági szalmafödeles házak szülöttei.
'Magyar ez a könyv. Magyar vér, m a g y a r
lévegő van benne. Bensőségek, intimitások
vannak ebben a könyvben, de ami ezentúl a
regényen kívül van, az a történelemé. És még
ebben a történelemben is vannak olyan aprólékos részletek, amiket a világ eddig nem tudott. Huszár Károly gyönyörű könyve mindezeket szépen szálára ereszti. Ferencz József halálos ágyától kezdődően, hogy volt a
trónváltozás, érdekes, szinte érdekfeszítő olvasmány. Ezt nem t u d j a mindenki, csak most
••abaabbbbabbbbbababaar'19 i -vbabmwa«*b»aa>iiaaamibiaibabaabaakkaei»b«*v<
Huszár Károly könyvéből értesül róla.
Kii a mi királyunk, trqnörökös-voltától
A megszáll©!! területek kiürítése nem leket a béke kezdve,
ezt mind el basaéli ez a könyv, attól
a
naptól,
mikor a nadwornai korcsmárosné,
akadálya.
bárom csillagjáról ítélve, igy szólította meg:
— Kedves Zugsfübrer ur, vigyen öt koronát
— B é c s i mértékadó körök a helyzetről. —
a fiamnak. Átadom.
Becs, október 10. Udvari körök vélemé- igen határozottan körvonalazták. Különös
És az akkor még főherceg igy felelt:
nye 'szerint a helyzet a (következő: Wiison n^ömavékkal juttatták ez alkalommal kifeje-— -Nagyon szívesen, ha Ön megbízik benjegy zeke a'z udvari körökben is kedvező bezési e. hogv a francia és belga területek ki- nem öt koronáig.
nyomást keltett. Határozottan előtérbe lépett ürítése, különös tekintettel a harctéri helyAkkor még csak öt koronáról volt szó.
az a fölfogás, amelynek magas helyen is fél- zetre, nem (ehet akadálya a bőkének. A mo- Azontúl már egy koronáról. És ezt a m a g y a r
reérthetetlenül kifejezést adnak, hogy a meg- narchia a 'mdgd részéről a kiürítési
tététel koronát szilárdan t a r t j a fején koronázása óta
szállott területek kiürítése ntím lehet tárgya- álé nem gördít nehézségeket és annak a re- Károly magyar király. Ebben az egy koronálások akadályba 'és hogy Wiison személye és m é n y é n e k ' a d kifejezést, hogv Németország ban, Szent István koronájában minden mapolitikája garancia a r r a nézve, h o g y az an- már szövetségese
érdekében is hasonló <ák
gyar ember megbízik.
tant nem fog (visszaélni a kiürítés által élő" láSpontra fog helyezkedni. A monarchia ha'Ezt a 'bizakodást erősiti Huszár Károly
(idézett (katonai helyzettel, még akkor sem, tározott álláspontja n a g y mértékben elö- könyve, amelyben benne van Károly királyha ezzel 'szemben semmiféle területbiztosítás mozditjd a békekilátásokat. Igen m a g a s he- nak sajátkezű aláírása:
nincs a kezünkben. Ha a világ tényleg Wiil- lyen kifejezést adtak annak a kívánságnak,
— Éljen az én szeretett magyar nemzetem!
LSOÜ elveire kívánja alapítani a világtrendet
hogy nagy áldozatokat ne hozzunk olyan
Ami még ezentúl sok minden a könyvés a hatalmi szempontok megszűnnek, akkor eredményekért, amelyeket áldozatok né!kii 1: ben benne van, arról nagyobb jót nem mondhat senki, mint <e sorok írójának legkisebb
az ilyen k a t o n a i természetű 'föltételek min- is elérhetünk.
dén fontosságukat elvesztik. Ez azonban nem
í lánya dó' körökben a fáradozások oda gyermeke, aki a maga naiv ítélőképességének
z á r j a ki azt, hogy ,az antanttól ne kapjunk irányulnak, hogy amennyiben
Elzász-Lotha- elragadtatságában csak ennyit mondott:
biztosítékot a kiürítéssel szemben, aminek ringia kiürítése miatt volnának nehézségek.
— Papiiiskám, ez nagyon szép könyv!
(legjobban egy semleges zóna felelne meg.
H á t ez a „©agyon szép könyv" méltó,
Németofszdgncjk
ebbán a k&hdésbeú is nahogy
helyet foglaljon a főúri .szalonok asztagyobb
béÚülékdnységet
kellene
kirilrsltanid.
Bécs és Berlirí között elérik észmecs&M
indult meg, amelyek folyamán a monarchia nevezetesen bele 'kellene egyeznie abba, hogy lán éppen ugy, mint az uri osztályok könyvespolcain, vagy akár a parasztnép mester(illetékes faktorai a fent 'körülírt álláspontot az ország jövője felett maga a lakosság ha-

Szegeden kizárólag

kapható:

Fon&gé Soma
világítási vállalatánál
Telefon 165. szám.
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gerendáin. Mert Huszár Károly mindenkinek
egyforma mértékkel mér. Regényt és történelmet ír egy füst alatt. Mlég hozzá mesét is
ir a gyermekeknek — a királygyermekekről..
Akiknek szükségük és érzésük is van az ilyesmihez: olvassák el ezt a mesekönyvet. Igazságban sem csalatkoznak benne.
Józsa Antal.

HÍREK
ooo

czolag Jenő ezredesnek a Ferenc József-rend
tiszti keresztjét, az ellenség előtt- teljesített különösen kötelességlhü szolgálataik elismeréséül: Béliek i József, Kiss János, Viidáos János, Gulyás István, Gorcsa János, Eb rend iener Nándor, Fodor István, Selánki Mátyás,
Baéler János, Bercsán Szilárd, Bagyáncz
András, Kiss István, Berkeez Mihály, Gera
Imre, Domokos Bálint népfölkelőknek a vas
érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján
adományozta.
— A villamos vasút ügye. A tanács csütörtöki ülésén részletes jelentést tett a-villamosvasút ügyéiben lefolytatott vizsgálat eddigi eredményeirői dr. Szalay József rendőrfőkapitány, a kiküldött vizsgáló-bizottság elnöke. A bizottság ezek szerint megáliapitorta. hogy á vililarnoislck nagy oh nagy időközeikben. állandóan túlzsúfoltan köztekednek, a
kocsik beüseje piszkos, rendelten, nincsen' takarítva. sokszor az egész é g r e is veszedelmes. A vittem vas/ut .igazgatósága ivédekezésül
enre azt hozta föl, hegy az állomásokon mindjárt -megrohanja a 'kocsikat a közönség, ugy,
hegv nem tehet takarítani. Az el romlott motorokat azonban állandóan Javíttatja és már
•a közeli napokban, sokkal! több kocsi fog járni. m'iinit! járt eddig. A tanács végül is uigy határozott, hogy a társaságot fölszólítja a tapasztalt hiányoknak és rendellenességeknek

rendelet — a közvetlen hazautazásuk előtt
álló hadifoglyokat kívánja az
Igazságnak
megfelelő fölolrasásokkal
tájékoztatni a politikai, szociális és közgazdasági viszonyainkról. Fölolvas ások keretében volnának a hazatérő oroszok fölvilágositandók, liogy Magyarország, illetve osztrák és magyar monarchia
sohasem kívánta, sohasem kereste a háborút,
mindig a legnagyobb őszinteséggel igyekezett
a békét föntartani és csak sajnálni tudja a
hadifogságtól elválaszthatatlan kellemeflenségieket, amelyeknek az orosz foglyok részesivó lettek. Az orosz foglyokat ért sérelmek
sohasem fakadtak ellenszenvből, avagy gyűlöletből, hanem azok a háború okozta számtalan s leküzdhetetlen következményei voltak.
Az előadástok keretében fölvilágosi tan dók a
-hazatérők, hogy a liosszu háború nehézségei
csak a legnagyobbmérvü erőfeszítéssel, élénk
közgazdasági tevékenységgel, az államok közi
szervezett
nagyszabású
áruforgalommal
egyensúlyozhatok és a Magyarországgal létesítendő gazdasági kapcsolat mindkét ország
gazdasági fejlődésének ú t j a i t van hivatva
egyengetni.
— Teadélután. A Felebaráti Szeretet Szövetsége f. hó 12-én, szombaton délután fél (i
órakor a Tisza-szálló nagytermében rendezi
első teadélutánját. A tiszta jövedelmet a Szövetség emberbaráti célokra kívánja fordítani.

e g y este az életemből.
K i t á r o m az ablakot s a következő pilla.uatban körülölel a sötét, puha, meleg szeptemberi éjszaka némasága. A tiszta égeai sűrűn ragyog a csillag, egyik-másik megunva
az álldogálást, villámgyorsan keresztülszántj a a nagy kék síkságot s eltűnik a messzeségben. Gyönyörű, felséges éjszaka!
Körülöttem elpihent az élet, az emberek
alszanak, álmodnak, oly távol vagyok tőlük,
oly egyedül, "oly osztatlanul élvezem a felséges magányt. A hangtalan éjszaka végtelensége betakar minden fájdalmat, minden szenvedést, minden nyomort, elnyel minden jelentkező pici életet. Nincs mái:, mint határtalan, végtelen nyugalom.
A ké*ő nyári éj meleg fuvaimai lágyan
— Százezrekre megy Franciaországban
megsimogatják az arcom és lecsókolják a sze- 1 harminc nap alatt való megszüntetésére, ellenkező esetben, köziigazgatási: uto'n kilencven a vérbajosok száma. Bernből jelentik: A száz
mem.
É s lezárt szemmel, égő ajakkal, dobogó napi háziikeze'édbe veszi a város a villámlást. sebből vérző FiraineíiiaOítlszás régi és most a.
A harminc nap alatt a. rendőrség készíttetni háború allatt szabáiyszerüein terjedő veszeszívvel várok . . .
És csodás, ösmeretlen világok messzesé- fogja a kocsik közlekedéséről, a lemaradt delme, a vérbaj egyre jobban foglalkozta,tjia
utasiok szájmáról és kocsik túlzsúfoltságáról a kormányt. A statisztika ijesztő képét mugéből lassan, ritmikusan, mint zárt ablakon
keresztülszüremlő halk muzsikaszó, uj, káp- •szóló statisztikát és -ezek alapján majd ha- tat a métely terjedéséről. E szerint százezrázatos gondolatok suhannak, szállnak, mind tár ózni fog a teendő lépéseik tekintetében.
rekre megy a nyilvántartott betegek száma,
közelebb és közelebb és én mámorosan, uj— Oktatjuk a hazatérő hadifoglyokat. de százezrekre 'becsülik azokét, akik titokjongva érzem, amint lágyan belesimulnak a A kereskedelmi miniszter körrendeletben ar- ban gyógyítják magukat. Miután a járvány
lelkembe.
ra utasítja Szeged hatóságát, hogy a hazaté- terjedését másként melgakadályo'zni nem tudÉs megtermékenyült lelkem tágas, bol- rő hadifoglyok részére rendezzenek fölolvasó ják, a francia kormány elhatározta, hogv betozatos termében egyszerre ragyogó világos- kurzusokat, amelyek során oda kell töreked- vezeti1 az előzetes beojtás védekezés módiját.
ság támad.
ni, liogy a hazájukba visszatérő hadifoglyok Az amerikai katonáikat, mihelyt a fölszabaKáprázó szemeim, nézzétek, nézzétek, lelkében csak kellemes emlék maradjon vissza dítandó Franciaors'z-ág földjére lépnek, nyommennyi kincs, mennyi pompa, mennyi drá- fogságuk idejéből A hadvezetőség — i r j a a ban beoltják vérbaj eltein. A francia kormány
gaság! Álmodtatok-e vaüalia ily gazdagságról?
j
Jöjjetek hamar ti szegény, boldogtalan
emberek, megosztom veletek! . . . J e r t e k . . .
Telefon:
Telefon ;
Jertek! . . . Gyorsan!
11-85.
11-85.
De hát .mért nem jöttök? . . . H a kell,
Igazgató: VASS S Á N D O R .
néktek adom mind. Csak gyertek g y o r s a n . . .
Vigyétek!
'
.
éj!)
A néma éjszakában esak a szellő zúgása
¥
hallszik.'
Ö ti szegény, szánandó emberek! . . . Nem
Péntek, szómba!, és vasárnap
tudjátok, mit hagytok itt!
október 11, 12 és 13-án.
J ö j j h á t te egyetlen hűséges barát, kis fehér papir. Hadd osszam meg veled lelkem
érintetlen, du-s kincsei!
A legnagyobb magyar filmalkotás
És a néma éjszakában halk, zokogó hangok kelnek szárnyra, lelkemben egy titokzabemutatója Budapestet megelőzően:
tos ajtó halkan, fájón becsukódik. A világosság kialszik s a gondolatok szomorúan fázva
bújnak össze . . . Kezem fáradtan, csüggedten leejti a tollat . . . A papir némán, fehéren
mered a fekete éjszakába.
. . . Nyugat felől sijrii, fekete felhők kergetik egymást, a szellő erősebben zug és rázza a fák hervadó leveleit.
És nincs senki, aki erősen megfogja a
kezem és enyhén, vigasztalón, lágyan, megértőn végigsimítsa a homlokom.
szinmü 5 felvonásban. Irta: Molnár Ferencz
Szabados Magda.

Korzó Mozi R.-T.

Az

— Tízezer 18 éves katona. Bernből irják:
Parisnak október 20-án szokatlan, meghatóan
különös látványosságban lesz -része. E napon
a nemrég besorozott tizennyolc éves katonák
akik a harctéri szolgálat előkészítő iskoláját
elvégezték, számszerint tízezren, végigvonulnak Pá-ris utcáin, ki a loiighampsi pályára,
ahol Poincaré, a szövetséges követek ós vezérek, a francia kormány képviselői és parlament tagjai előtt bemutatják őket. P á r i s város 50.000 frankot szavazott meg az ünnepség
külső fényének emelésére.
— Kitüntetések. A király a háború alatt
teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül Pa\

Filmre irta: Siküósy Iván. Rendezte: Kertész M hály.
Főszereplők: Kramer Leopold, Várkonyi Mihály,

Tanay

Frigyes, Klary Lottó és Kéfhy Lajos.

Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap délután
2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyárak.
A megrendelt jegyek az előadás megkezdése előtt egy órával el
lesznek adva.
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egyelőre a párisi Hotd-Diieubán (központi kedő mulasztotta el az á r a k kiírását s elle- rosházára. Nagy beösmerte, hógy a fdhérnemüeket ő szedte le a padlásról, de a régebbi,
küniiika) és a iBroca-kóriházban áffitott föl be- nük megindították a kihágási eljárást.
oiiítófjabolratórinmot, próbalképpeni, hogy lás— Késő szüret .Juhász Gyula uj verseskönyve lopásokat nem vállalja. A másfél ezer korona,
sa, dliegen jeilentíkezneik-e önkéntesen a prop- amely néhány nap alatt elkelt, ismét kapható értékű fehérneműt megtalálták a padláson.
liálaktiikiis védekezésre. mielőtt beliozná a lapunk kiadóhivatalában, Várnay L. könyvkötelező beoitást.
kereskedésében. Ára 5 korona, amatőrpéldány
— Megölt é s kirabolt községi biró. a költő sajátkezű névaláírásával 10 koronaEszékről jelentik: Agics Dragutin, a szla— Leégett paprikaszáritó. Szerdán éjjel
oooo
vón iai R a j i cin község bírája, aki a háború háromnegyed két órakor Tahó András. Petőfi
alatt fél milliós vagyont szerzett, a napokban Sánldor-sugárut 67. szám alatti paprikaszáTőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk:
fenyegető levelet kapott, hogy vigyázzon ma- ritó épületében tüz iitött ki. Az épület leégett.
gára, mert megölik ós kirabolják. A fenye- A tüz következtében elpusztult kilencven fii-, A tőzsde irányzata ma szilárd volt. A vegetést be is váltották, 4-én hajnaliban ugyan- zér paprika. A kár 8000 korona, amely azon- zető értékek 20—30 koronával javultak, az
is egy 26 főből álló rablóbanda körülállta a ban biztosítás utján megtérül
irányzat szilárd és a hangulat bizakodó.
biró házát és valóságos ostromot intézett a
Magyar Hitel 1200—1286, Osztrák Hi— Kup Gyula és Társa cs. és kir. udvari
ház ellen, inig a biró ki nem adta a banda szállító. Délmagyarország elösmert legnagyobb tel 778—63, Agrár bank 925—10, Faba.uk
vezérének a pénzszekrény kulcsait. A rablók
női divat cége az őszi-, téli idényre a divatkreáció
minden elvihető holmit felpakoltak m a j d csir legpazarabb modelleiből, valamint a szücsipar 770—51, Forgalmi 545—33, Hazai 568—58,
két süttettek a biró szakácsnője* el, .azután kiremekeiből folyó hó 14-től kezdődoleg divat- Iparbank 500—510, Leszámítoló 730 740,
vitték a birót a ház elé és szabályos sortűzzel
háza I. emeleti helyiségeiben kiállítást rendez, Coiteordia 750, Gizella 710—700, Hungária
agyonlőtték. Ezután kényszeritették a szommelynek megtekintésénél a n. é. hölgyközönség 900—880, Biktoria 1600, Beocsini 1160- -40.
szédokat, hogy a. felpakolt holmit vigyék ve- irányt alkothat arról, hogy a cég a divat terén
S,algó 1100—1070, Urikány 800—810, RimaJiik a közeli erdőségbe. Az egész faluban nagy
világvárosi jellegét a mai deprimált viszonyok
murányi
1005—1030, Ganz 4186—70, Sehliek
a rémület, mert m á r többen kaptak hasonló mellett is megtartva, a legmesszebbmenő kíváfenyegető levelet. A község katonaság kiren- nalmaknak is megfelel.
490—75, Adria 1500—60, Atl'antica 1190—
delését kérte.
— A Figáró, melynek szerdán jelent meg 70, Danjca 955—30, Fatermelő 1490—1510,.
— Képletes temetés. Nyíregyházáról jelen- az u j — negyedik — száma kritikával, riport- Klotild 525—30, bíasioi 2800—2720.
tik: Révaranyos
szabolcsmegyei községből jaival, intimitásaival és művészi eszközeivel
Módosították a földbit tok rendeletet.
néhány hete eltűnt Barát András kileueesz- hódította meg a közönséget annyira, hogy
A hivatalos lap csütörtöki száma kormánytendőls gyerek. Szülei napokon át kerestették, miniden szálmát a legnagyobb érdeklődéssel rendeletet közöl, amely a földbirtokok eladáde nem került elő. Néhány napja megjelent a várják. Gyorsan, szinte varázsszeriieii lett ál- sára vonatkozólag a föMmivelésiigyi miniszrév,aranyosi papnál az eltűnt fin édesapja s talános a meggyőződés, hogy a Figáró nél- térium ellenőrzését és az állani elővételi jobejelentette, Iiogy temetni akar. A r r a a kér- külözhetetlen mindenkinek, aki tudni akarja, gát szabályozza, másrészről az eladást írásos
désre, hogy ki a halott, azt felelte, hogy el- mi történik a színházak körül az irodalom szerződéshez köti ós végül megváltoztatja azt'
tűnt íia, akinek holtteste ugyan még nem ke- és a művészet berkeiben. A negyedik Figáró a rendelkezést, hogy a birtokéiaclási szerzőrült elő, de az egész családnak nincs nyugta is csupa érdekesség. Karinthy, Kaczér, Kosz- déseknél a nők nem szerepelhetnek tanuként.
addig, mig nem tudják, hogy helye van a te- tolányi, Lakatos.
Lakács, Lénával,
Nagy
metőben. A pap beleegyezett a különös teme- Somlyó, Szenes, Szini és Várnai cikkeit közli.
tésbe s vasárnap fölállították a r a v a t a l t az Biró, Feiks és Gedő illusztrációval. Őszinte
üres koporsóval. Megjelent a pap, a kántor, kritikák, érdekes riportok, kedves intimitáoooo
a gyászoló közönség s az üres koporsót ki- sok, pompás rajzok, kitűnő fotográfiák vanURÁNIA MŰSOR Á:
kísérték a temetőbe, ahol el is temették halott nak a negyedik Figaróban is. Á r a 1 korona
-vasárnapig: „Téli legenda" álommese 4 résznélkül.
20 fillér. A Figáró előfizetési ára negyedévre Péntektől
ben, a főszerepben Hella Moja.
— Tilos a dinnyeárusitás. Dr. Szalay 12 korona 50 fillér.
VASS-MOZ1 MŰSORA:
József főkapitány csütörtökön betiltotta a vá— Könnyelmű tolvaj. Filipov Kelemen
Szombaton
és
vasárnap október 12. é3 13-án „A látros területén az emberi eleségre szolgáló Boldogasszony-sugárut 9. szám alatti pékmeshatatlan kezek" de|ektiv dráma 4 részbén és
dinnye árusítását. A dinnye már túlérett és ter egy hónappal ezelőtt jelentette a rendőrsé„Jancsi mint seged" humoros.
könnyen véifliast okozhat, igy saját érdebében gen, hogy házából 3000 korona értékű ruhatartózkodjon mindenki a dinnyeevéstől.
neműt elloptak. A rendőrségnek Filipov egy
* Téli legenda. Hella Mojának, a bájos
— Hatvan kereskedő a kihágási bíróság régi segédjére: Nagy Istvánra volt a gyanúja, és mindenki által szeretett kedves primadonelőtt. Nagyváradról jelentik: A rendőrség meg- a pékségedét azonban nem sikerült elcsípni. nának az első idei filmje ez és bátran mondbízta a kerületi felügyelőket, ellenőrizzék, Szerdán nagymosás volt a pékmesternél és hatjuk. Iiogy mind az eddig megjelentek köhogy az üzletek kirakatában a miniszteri amikor csütörtökön le akarták szedni a pad- zött a legérdekesebb is az a rendkívül poétirendeletnek megfelelően megjelölik-e a köz- lásról a kimosott ruhát, annak hűlt helyét kus és finom rokokotörténet, amelyet pénteszükségleti cikkek á r á t ós az eladott árukról találták. Az egyik sarokban azonban egy alvó ken mutat be az IJránia-sziubáz.
áliitanak-e ki számlát a kereskedők. Az ellen- legényt pillantott meg Filipov, aki rögtön
őrzés egy hétig tartott s a város ijelső részei- felismerte az alvó emberben régi segédjét és
ben semmi oka nem volt a hatóságnak fellé- telefonált a rendőrségre. A péksegéd azonpésre. Az á r a k a t itt kiírják, igaz, hogy ezek ban időközben felébredt .és látva, hogy a padaz árak ordítnak és bőgnek az ár-vizsgáló- lást rázárták, a kéménylukon leereszkedett, a
bizottság után, mely ugy látszik, nem hajlan- sütőkemencébe. A pékmester ezt észrevette és
Klagy. T u d o m á n y o s Szinház
dó a működését megkezdeni. A Nagypiac-té- most m á r összekötözte Nagy Istvánt, akit
ren és a velencei részekiben el leni jen 60 keres- később a rendőrség emberei bekísérték a váv w
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URÁNIA
Péntektől — vasárnapig
október 11-töl 13-ig

Fájdalomtól megtört szivvel értesítjük rokonainkat és
hogy szeretett édes anyánk, illetve anyósunk

ismerőseinket,

özv. Márer Salamonná
szül. Grün Eszti

életének 63-ik évében hosszas szenvedés után folyó hó 9-én délután 4
órakor csendesen elhunyt. Temetése f. hó 11-én d. u. 2 órakor Boldogasszony-sugárut 31. számú gyászházból fog végbemenni.
Szeged, 1918. október 10-én.
Márer Benő
Márer Ármin
Márer Gyula
Well Henrikné
szül. Márer Anna
Deutsch Jakabné
sziil. Márer Margit
Márer Ferike
gyermekei.

Weil Henrik
Deutsch jakab
vejei.

Fischer Felice
menye.
Márer Laczika
unokája.

h e l l a

m o j a

a bájos művésznő idei első filmje:

Téli leaenda
Álommese 4 felvonásban.

A Pesti Napló legújabb filmriportja.
Előadások d. u. 5 7 és 9 órakor, vasárnap d. u.
2 órától kezdve. Jegyek előreválthatok d. u.
3 órától vasárnap d. u. fél 2-től kezdve.

\ Délmagyarország telefoajai
Kiadóhivatal
Szerkesztőség

KI
305.

Szeged, 15)1.8. október 11.
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Területi integritásunk védelmére a nemzeti erők
koncentrációja szükséges.
Tisza és Szterényi

beszéde a koncentráció

Budapest, október 10. A külpolitikai
helyzet természetesen nem imaradihatott befolyás nélkiil a magyar politikára. A mái kihallgatás oik kapcsán a fővárosban általánosan elterjedt a (hir, hogy a Wekerle kormány
beadja lemondását. Az utódot illetőleg már
megoszlottak a véleménye, majd Szterényiit.
majd Wfeid'iiseihgraetzet, sőt m é g Károlyi
Mihályt is emlegették. Természetesen mindezek a hírek kombinációk csupán és egyelőre min csen tényleges alapjuk. A Wekerle kabinet legalább egyelőre állásában
okvetlenül
megmarad és igyekezni fog egy belpolitikai
egységes frontét
létesíteni.
A pártkörök közül különösen a munkapártban és a 48ias alkotmány-pártban uralkodott élénk éltet. Az alkotmány-pártban a
párttagok meglehetősen izgatottak voltak.
Hibáztatták, hogy a 48-as álkotmánypárt tagjai a .helyzetről nifflcs-an-ek kellőleg informálvava, ugy, hogy kénytdlianek tétlenül nézni
a jövő eseményei elé. Voltak, akik szükségesnek tartották, hogy a párt áOlástfoglaljon
a perszönális unió mellett.'' Nem lehet —
(mondották
újból azt a hibáit elkövetni,
hogy ezt a minden magyar embernek szánt
követelést a Károlyi-párt magának használja ki.
A kedélyek azonban lecsillapodtak, amikojr Szterényi megjelent és megcáfolt^ a ktkrr
mányvátság hirét. A pártoknak ' nem lehet
más céljuk — mondotta, mint Magyarország
területi iinitegritásájmk megvédését akarni.
Nem 1állhat párt ma más alapon, mint terüld ti int egrit ásunk vé- •
delmének alapján. Ebből 4 célból ak
összes nemzeti erőket egyesit óni kell,
kifelé csak igy érhetjük el céljainkat.
A pef&zjnális unió mindezek
után
érett gyümölcsként
f()g a'z ölünkbe]
hullani,
Budapest, október 10. A munkapárt csüíörtökön este 7 órakor bizalmas értekezletet
tartott, amelyen Tisza István a párttagokat
tájékoztatta a bei- és külpolitikai helyzetről.
Kifejtette, hogy az osztrák be?viszonyok fejfcimiányei törmfészetszerüen) .napirendre, ihoz-t
zák a Magyarország és Auis.ztr.ia közti viszony aj rendezését. Azok az események, a

melyek az utóbbi hetekben Ausztriában történtek, alápjukban
mégingatták azokat
a
premisszákat, amelyeken az 1867-iki kiegyezés alapszik és amelyek lehetetlenné
teszik
az 1867-iki kiegyezésben megállapított apparátus működését.
Ha azök .az aggodalmak — mondotta Tisza — amiket mii táplálunk, megvalósulnak,
az 1867-iki kiegyezés íentartása lehetetlenné
válik és az összes hazafiak föladata, hogy a
megváltozott viszonyokhoz képest óvjuk meg
az1 ország évezredes függetlenségét és biztosítsuk a magyér nemzet jogainak és érdekeinek teljes
megvalósulását.
Kijelentette ezutáni, hogy az összes pártoknak egyesülni kell az ország téyiileti iritégéitásdnak védelm ere.
Valószínű, hágy ez meg is történik
és
hogy ez a koncentráció Andrássy és Apponyi
bevonásával létre is jön. Ha ez még sem sikerülnie, biztosra veszik, hogy a munkapárt
és az alkotmánypárt fuzionál.
Tisza beszéde folyamán foglalkozott a
béketárgyalások kérdésével is. _ Bejelentette,
•hogy ö kihallgatása alkalmával' Andrkíssy
Gyulái ajánlotta a királynak, mint azt a férfit, aki a monarchia nevében legerélyesebben
és tudásával föltétlenül legkedvezőbben 'képviselhetné a monarchiát az előzetes békomeg
beszéJéseken és később Magyarországot a
béketárgyalásokon. 1
Bécs, október 10. Qróf Károlyi Mihály
kihaililgatásárói a következőket mondta egy
újságíró előtt: A király előtt a ikülb és belpolitikai helyzetről kifejtettem véleményemet.
Nem nyilatkozhatom a kihallgatásról részletesen. de .a király igen kegyesen- hallgatott
meg. Nem tudhatom természetesen, hogy a
király hogy fog m a j d dönteni, de azt hiszem,
liGigy a döntés mielőbb bekövetkezik.
Bécs, október 10. A király a mai napon
kihallgatásom fogadta Windischgraetz
Lajos
közélelmezési 1 imiMsztert. gróf Zichy Aladárt,
Apponyit és gróf Károlyi Mihályt.
Bécs, október 10. Wekerle a .mlai niap folyamán. többrendbeli megbeszélést folytatott,
majd kéjjel 11 órakor visszautazott Budapestre gróf Zichy v e i ^ m é j g .Bécsben időző politikusok holnap utaiznak .vissza Budapestre.

6 5 . 0 0 0 bolgár adta meg magát
Zürich, október 10. Az athéni távirati
ügynökség közli, hogy a ,sok ezer hadifoglyon kívül, akiket a szövetségesek á legutóbbi diadalmas offenzíva alkalmával Bulgáriában ejtettek, a mult hó 29-én . kötőit
katonai egyezmény érteimében 65,000 bolgár megadta magát.
A birodalmi kancellár tanácskozásai az uj helyzetről.
Berlin, október 10. Miksa badenii herceg
kancellár, P a y e r kancellárhelyettes, .az államtitkárok és a mértékadó katonái személyiségek tegnap este tanácskozásra gyűltek
össze, amelyen Wiison válaszáról tárgyaltak. A rendelkezésre álló szövegről, á m e n y nyíre .hitelessége megengodii, élénk eszjme•csere folyt. Behatóan tanácskoztak arról a
Válaszról is, 'amelyet az Egyesült-Államok
elnökének tegnapi kérdéséire adni fognak.

BERLIN:

A

Woi ff-ügynökség

jelenti

10-én este: Uj álllásaink előtt Cambrai és .St.
Quentintől keletre, valamint a Maas mindkét partján tevő fronton az ellenség támadásai- meghiúsultak.
LONDON:

(Reuter.) Két mérföldnyire

állunk ,le Chateau előtt.
LONDON:

MŰVÉSZET

szükségességéről.

(Hivatalos.)

Miután csapa-

taink a harci zónát. 30—40 mérföldnyi mélységben keresztültörték, (most a Hindenburg-

uc-ort
HETI MŰSOR:

Péntek Premierbérlet A. 2. sz. „Heidelbergi
szinmü.
Szombat d. u. „Mágnás Miska" operett.

diákélet"

Heidelbergi diákélet. A színháznál nagyon
vigyáznak mostanában, hogy csak a mézeskalács izü darabok kerülhessenek szilire.
Csöndes, cirógató mesékkel, könny facsaró
históriákkal hozakodnak elő, amik után nyugodt álom következhet. Alig mult el az
Ohnet gyász, Meyer-Förster
Vilmos dicsőségét zengetik el a Heidelbergi diákélet előadásával. Egy parányit abból, amit életnek
-szokás, vagy lehet nevezni, kívánnának a szerény igényű színházlátogatók és ehelyett Heidelbergi diákélettel kedveskedik a ,színház.
Ah, mintha látnánk már, hogy a megható,
könnyfacsaró romantika jelében jönni fog a
Két árva, Gróf Monté Cristó, a Loomodi árva
és Quasimodó, ama bizonyos toronyőr. Ezek
a szívbeli -darabok, ahol sírni lehet, ahol a jó
diadalmaskodik a rossz felett és hol az idegek
megpihenhetnek és az agyaknak nem kelL
gondolkozni. A dalos szinmü: a Heidelbergi
diákélet, amely újdonság korában sem tudta
kiállani az élet levegőjét, ma, a felelevenítés
alkalmával sem volt képes közel férkőzni a
sikerhez. Az előadás sem. A vezető szerepeket
Bányai Irén (Katica) és László Tivadar (Károly htereeg) személyesítették. És -szerepeltek
még Majtényi László, Solymossy (Sándor,
Szegbő Endre, Raróti József és még igen sokan. Abból, amit színjátszásnak nevezünk,
Kertész Endre mutatott elegendőt a Juttner
tanár figurájában. Ez a színész nem mesterkélke-dik, helyzeteket s-em keres ki, hanem
jobbára minidig az egyéniség találó rajzát
adja az ábrázolásaiban. Mey-er-Försternek
kell hangot adnia, amikor más, értékesebb
feladatokra van predesztinálva. A nézőtér
színültig megtelt. Ez a. kép volt a legszebb az
előadásban.
* A Nyugat Szegeden. Az idei szezon
gazdag lesz művészi eseményekbein, de kimagasló érdekessége bizonyára az az irodalmi estély lesz, amit a Nyugat szerkesztősége
közreműködésével a Szegedi Újságírók Egyesülete rendez október 19-ón a Tisza-szálló
hangversenytermében. A Nyugat országoshírű gárdájából Babits Mihály, Földi Mihály,
Juhász Gyula ós Schöpflin Aladár legújabb
alkotásaikkal vesznek részt a szenzációsnak
ígérkező irodalmi estélyen, amelynek keretében Odry Árpád, a -Nemzeti Színház kiváló
művésze szavalattal, mig Pakay Matild, az
Operaház i f j ú cá-ekmüvésznője,
Ady—Babits
—Ignotus dalainak előadásával szerepei. A
nagyértékü és nívósnak ígérkező irodalmi estély jegyei Várna,y L. könyvkereskedésében
kaphatók 30, 10, 8, 6, 3 é l 2 korona árban. A
vigalmi adó tiz százalék. Az esti fel 9 órakor
V

kezdődő estély rendkívül érdekes, részletes
műsorát legközelebb közöljük.
* Szombat délután Mágnás Miska. A
-színházi iroda jelenti: Szombat délután a műsor legkedveltebb darabj-ait tűzi ki az igazgatóság. E -héten a népszerűségében egyre
fokozódó Mágnás Miska kerül sz-inre. Ezen
előadás jegyeit -előre árusítja a pénztár.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várríay L.

álilásckon tud és- anuajk keleti részén poeráluink. Az eddigi zsákmány 110,000 fogoly és
1200 ágyú.

Készítek mindenféle

VARSÓ: Kuharesenki miniszterelnök bejelentette

Bátor- es fpfotasztalos tnühdy!

lemondását.

munkát és

bútort,

épület-

üzletberendezést.

DOBÓ ANDRÁS asztalos, Takaréktár-u. 2. udvar.

Szeged, 1918. október 12.

11 DÉLMAGYARORSZÁG

hálószobák, e b é d l ő k , «

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

Kenderesinéi

bútorok legjutányossabban
beszerezhetők

Feketesas-ufca 16, (Keleti Palota.)

Elsőrendű nagy javifó műhely.

Jffandel kocsigyár Szeged.

Szeged szab. kir. város tanácsától.

Pályázat.
Szeged szab. kir. város tanácsa pályázatot hirdet
néhai Kátay Sándor emlékére gazdasági főiskolába
járó tanulók javára létesített 10.000 koronás ulapitvány
1918/9 tanévtől kezdve esedékes évi 600 kor. ösztöndijára.
Pályázhatnak jó magaviseletű, szorgalmas, vagyontalan, szegedi róm. kath. vallású tanulók, akik tanulmányaikat hazai vagy külföldi gazdasági iskolában
folytatják.
A pályázati kérvényeket Szeged sz. kir. város tanácsához 1918. okt. hó 20 napjáig déli 12 órájáig kell
beküldeni a jogosultságot igazoló okiratokkal.
Elkésve vagy kellően fel nem szerelt kérvények
nem vétetnek figyelembe.
Szeged sz. kir. város tanácsának 1918. okt. 1-én
t. ü.

33687/918. tan. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

B é k e - u t c a 10. s z .

Közhírré teszem, hogy a város lakosságának ellátására vásárolt mintegy 2000 drb. nyul mindenkori
szállítás arányában eladásra kerül a városi központi
tejcsarnok fiókjaiban.
Előjegyzéseket ott minden időben elfogadnak.
A nyui ára kilógrammonkint 6 korona.
Szeged, 1918. október hó 9-én.
Ad. 7875/918. ké. szám.

Balogh,

1—3

v. tanácsnok,
mint a közélelmezési hivatal vezetője.

Katonai fogda mellett.

Telefon 473.

Telefon 473.

Állandóan készítek mindennemű hajtó-, gyümölcsszállitó és gazdasági kocsikat. Vállalok mindenféle
kocsik javítását, fényezését és lovak patkolását. Raktár különböző paraaztkocsikból.
=

ttl ritycralezCsi íállalat
Kárpitos, dijzito

tspflfzó Szeged

Bástya-u. 19. (Kultur palotával szemben.)
Elvállal fiiggönyözést, kézimun'/át montirozását és a szakba vágó munkák legjobb és legjutányosabb áron való elkészítését. Javitásokat pontosan eszközöl. Levélbeli szives meghívásra házhoz megy.
.v.\
Támogatást kér.
Sziber cs Társa hadirokkant kárpitos.

§ FÉOimdd!fisaiM w M
minden pénteken

a „Próféta" éttermében.
Ebéd és vacsora abonoma 5 nap előre
fizetve étlap szerint 10 korona. Ebédek
és vacsorák változatos étlapja. Elsőrendű homoki- és hegyiborok, frissen
csapolt sör.Tisztelettel Gottwald Rezső

A világítási rendelet

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.

Telefon 8 - 3 6 .

j$arta

határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

jtfgoston

fél-wattos
lámpákkal

f o g m ü t e r m e
Xigi/ó-utca
j&SStb*.

Jelef

on

1.

lehet betartani.

13—34.

tanlfi 25,40,60 iii fogyasztású

ö

TungsramSámpákaf.

Férfi- és gyermekruha

szükséglet

legmegbízhatóbban és legolcsóbban
beszerezhető.

Földes Izsó

férfi és női divatcikkek
tegnaggobb

rakíara.

ruhaáruházában Kárász-utca 7 sz.

—

Telefon: 5 - 9 5 .

Telefon: 5-95.

Egyenruhák í5fiESS«
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

ü

LegmeípfZ

Legolcsóbb

beszerzési

Csekoriics-u. 6.
Telefon 854.

aíóbb

cég.

s

forrás.

Széchenyi-tér 17.
Telefon 8 5 5 .

Jánosik János
szűcsmester. Kigyó-utca 2. sz.
Szőrmekabátokat mérték után legdivatosabban készítek. Átalakításokat és javitásokat jutányosán vállalok.

Elailií gazdasási eszéé :
Mac Laren féle szántógép, vetőgépek, ekék,
szekerek, boronák, egész kovácsműhely berendezés, teljes jó karban levők szabadkézből eladó, megtekinthetők bármikor.
Scheitsik major Szolnok.

SZEGŐ ÁRPÁD

hadfelszerelési intézete

Szeged, Kölcsey-utca 10. sz.

Telefon 291.

„SIGOÍIIN"
a

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

kézlleányok felvétetnek.

csoda gyorsasággal irtja

p o l o s k á t .

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

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

REMÉNY-gyógyszertár, PÉCS.

számú házba helyezte át

Szálloda Is tftttfz ítVítel.
Van szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhívni arra, hogy városunk egrik legkellemesebb
szórakozó helyét, a Róka-utca 6 sz. alatt kibéreltem é s újonnan átalakítva aug. 1-én elsőrangú
Női zenekar állandó közreműködésével megnyitottam.
Tisztelettel Csupor József kávés.

DUGONICS-TÉR 8.-9.

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

