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Wilson válasza Németország jegyzékére.
A fegyverszünet teltételei.

"Wilson válasza a legutóbbi pániét jegyzékre, amely ellen csak a nagynémetek emeltek heves kifogásokat, megérkezett. Wilsont,
mint mondja, — az, hogy a mostani német
kormány korlátlanul elfogadta az üzenetében
foglalt isímeretes pontokat, nyílt és egyenes
nyilatkozatra készteti. E nyilt és egyenes
nyilatkozat szerint katonai tanácsadók ítéletére kell bízni a kiürítés végrehajtásának és
a fegyverszünet föltételeinek megállapítását,
az antant harctéri fölényességére pedig teljes és kielégítő biztosítékokat és kezességet
kell adni. A német hadsereg állítólagos embertelen cselekedeteinek, pusztításainak és
fosztogatásainak megszüntetése nélkül nem
tartja egészen biztosnak a jegyzék, hogy a
fegyverszünetről tanácskozhatnak-e. Nehogy
télreértés támadjon, hangsúlyozza Wilson julius 14-iki üzenetének azt a pontját, hogy meg
kell semmisíteni, legalább is a tényleges tehetetlenség fokára kell csökkenteni azt a hatalmat, amely mostanáig a német nemzet
sorsát irányította. A német kormánynak —• a
jegyzék szerint — módjában van megcsinálni. hogy mostantól kezdve ne ez a hatalom
irányítsa Németország sorsát/ Ezt a föltételt a béke előtt kell teljesíteni és a béke egész
megvalósítása az erre vonatkozó biztosítékok
határozottságától függ.
Ezek a jegyzék szerint a fegyverszünet
generális föltételei. Nagyjából, amint látható,
'megegyeznek e föltételek azokkal, amelyeket
egyes — nálunk a háborús uszitó jelzővel kitüntetett — antantlapok közöltek. A béke ügye
még sincs elveszve. A mostani német. kormány becsületes békekészségéhez nem férhet
szó. Válaszábah bizonyára megtalálja azt a
hangot, mely lehetőséget és alapot ad a további tárgyalásokra.
Budapest, október 15. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Washington, október 14.
Az államtitkár ma délután a következő jegyzéket 'közölte Svájc ideiglenes ügyvivőjével:
és a német érdekeknek az Egyesült-Államokban levő képviselőiivel:
Uram! A német kormány október
12-iiki közlésére válaszolva, amelyet ma
adott át ö n nékem, van szerencsém a
következő válasz átadására megkérni.
Az Egyesült-Államok elnökének a 'kongresszushoz intézett 1918. évi január 8-i
üzenetében és a következő üzenetekben
közölt pontoknak a ntostmi uómet kor1 tnány és a német birodalmi gyűlés nagy

többsége által való korlátlan elfogadása
arra jogosítja föl az elnököt, hogy a német kormány 1918. október 5-ifci és 124
közlésére nyilt és egyenes nyilatkozatot
tegyen. Tisztázni ffell, azt a körülményt,
hogy a kiürítés végrehajtása és a fegyverszünet föltételei olyan' dolgok, amelyeket az Egyesült-Államok kormánya és a
szövetséges kormányok katonai tanácsadóinak ítéletére és tanácsára kell bizni.
Az eínök kötelességének tartja annak a
kijelentését, hogy az Egyesült-Államok
kormánya semmiféle olyan rendezést nem
fogadhat el, mely nem ad teljes és kielégítő biztosítékokat és kezességet az Egyesült-Államok és a szövetségesek hadseregéniek katonai fölényességére
nézve a
harctéren. Az elnök bízik benne, hogy
felteheti, hogv a szövetséges kormányok
is igy ítélnek és határoznák. Az elnök kötelességének tartja, hogy hozzá tegye ehhez, hogy se az Egyesült-Államok kormánya, se ő maga nem tartja
egészen
biztosnak, hogy azok a_ kormányok, a
melyekkel az Egyesült-Államok hadviseiőkül szövetségben vannak, hozzájárulnak a fegyverszünetről való tanácskozáshoz mindaddig, amig Németország haderői folytatják törvénytelen és embertelen
cselekedeteiket,
amelyeket még nem
hagytak abba.
Ugyanakkor, amidőn a német kormány az Egyesült-Államok kormányainak
békejavaslatot tett, tengeralattjárói avval foglalkoztak,
hogv személyszállító
hajókat sülyeszfetteik el a tengeren és
nemcsak azokat a hajókat, hanem azokat
a csónakokat is. amelyekben az utasok
és a hajó személyzete igyekeztek biztonságba jutni, A németek Flandriából és
Franciaországból való kényszcrvisszavonulá'Suk közben olyan szándékos pusztítást vittek végbe, amelyet a civilizált
hadviselők szabályai és szokásait egyenes
megsértésének kell tekinteni. A városokat
és falvakat, amelyeket nem pusztítanak
el, kifosztják, sőt gyakran kirabolják.
Nem lehet elvárni, hogy a németek ellen
szövetkezett nemzetek hozzájáruljanak a
fegyverszünethez
addig, amig a németek
az emberfelen cselekedeteket, a fosztogatást és pusztítást folytatják,
amelyre a
szövetségesek méltán tekintenek borzalommal és felháborodik lélekkel.
Az is szükséges, nehogy félreértés támadjon, hogy az elnök nagy nyomatékkal hívja föl a német kormány figyelmét
a békeföltételek egyikének
megszövegezésére és nyilvánvaló szándékára,
(The
language and plainihtent) amit a német
kormány most elfogadott. Ez a pont az
elnöknek abban az üzenetében van. melyet ez julius 14-én Mosnit Vernonban

mondott el. Minden önkéneys hatalom
megsemmítése mindenütt, ami egyedüli
titokban és saját akaratából megzavarja
a békét és ha ezt a hatalmat most nem
lehet megsemmisíteni, legalább is a tényleges tehetetlenség fokára kell csökken- .
teni. És az a hatalom, amely mostanáig
a német nemzet sorsát irányította. egyike azoknak, melyre az elnök e beszédében célzást tett, A német
kormánynak
módjában van, hogy változtasson
ezen.
Wilson elnök fent említett, szavai egyikét .
jelentik ama föltételeknek, amelyeket a
béke előtt teljesíteni kell, ha a békét a
német nép a saját cselekményével akarja elérni. Az elnök kötelezettnek érzi magát annak 'kijelentésére, hogy a béke
egész megvalósítása függeni fog ezen
biztosítékok határozottságától és a kötelező jogtól, amelyek ebben az alapvető
kérdésben nyújthatók lesznek. Elengedhetetlen az. hogv a Németország ellen szövetkezett kormányok tudják azt, hogy
kivel tárgyalnak. Az elnök külön választ
fog küldeni Ausztria-Magyáror száz császári és királyi kormányának.
Fogadja
Uram nagyrabecsülésem ismétek kifejezését.
Larfsing Róbert.
Bécs, október 15. Wekerle miniszterelnök
egy újságírónak nyilatkozatot tett. Elsősorban megerősítette a hírt, hogy megmarad. Kijelentette, hogy a parlament holnapi ülésén
egy deklarációt fog tenni ugyanolyan értelemben, mint a 'legutóbbi pártértekezleten a
kormány álláspontjáról, Wilson unai jegyzékéről hozzáintézett kérdésre kijelentette, hogy
a jegyzéket még nem volt alkalma áttanulmányozni, minthogy az a külügyminisztériumba még meg sem érkezett. Azonban ha
igaz, hogy Wilson jegyzéke a német autokrácia eltörlését követeli, azt hiszi, hogy Wilson a német császár felségjogait akarja megszorítani.
Rotterdam, október 15. Az amerikai sajtó lehetetlen követeléseket támaszt Németországgal szemben. A Newyork Herald követeli a császár lemondását,
Hága, október 15." A Daily Mail szerint
Wílsonnak Törökország békejegyzékére adott
válasza e két szóban foglalható össze: Feltétlen kapituláció. Wilson követeli, hogy Törökország adja át a DardaneMkat, a Boszporust, szolgáltassa ki a hadiflottáját. A török csapatok vonuljanak ki a Kaukázusból,
Perzsiából, Bakuból és Szíriából. Ha ezeket
a föltételeket Törökország teljesítette, az an-
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tant nem fog vele szigorúan elbánni, Követeli
a gonosztevők 'kiszolgáltatását és hogy E'.iver basa ne menekülhessen meg attól, hogy
félelösségre vonják az örmény mészárlásokért. amelyéknek ő az értelmi szerzője.

j
Berlin, október 15. Berlinben ma délután
| négy órakor vált ismeretessé Lansing válasz| jegyzéke. A birodalmi gyűlés holnapra kitii| zött ülését
elhalasztották.

A király nem fogadia el a Wekerle-kormány
lemondását.
Budapest, október 15. A Magyar Tudósító illetékes 'helyről1 értesül: A király
nem
fogadta el a Wekerle kormány
lemondását.
A 'fenség magához kérette a mai napon -a
Bécsben időző Wekerle miniszterelnököt és
közölte vele. Ihogy a kormány lemondását nem
fogadia el, mert a kormány iránt teljes bizalommal viseltetik.

A Magyar Tudósítónak jelentik Bééből:
A király m a délután féllöt órakor báró Szterényi minisztert és Návay 'Lajos 'képviselőt
külön kihallgatáson fogadta.
Bécs, október 15. Wekerle Sándor miniszterelnök a magyar delegációk tagjaival
ma este külön vonaton Bécsből Budapestre
visszautazott.

A Hussarek-kormány helyén marad.
Bécs, október 15. Az osztrák kormányválság ügyiében ma délelőtt koronatanács
volt. A tanácskozás eredménye az, hogy a
Hussarek kormány megmarad
helyén.
Bécs, október 15. Bécsben koronatanács
volt, amelyen foglalkoztak avval az informá-

cióval, hogy Washington óv attól, hogy a
nemzetiségek igényeit Ausztria teljes mértékben kielégítse. Wilson ugyanis nem akarja a
monarchia földarabolását. Ennék az információnak folytán az osztrák belpolitikában
uj orieiitálódás vált szükségessé.

Wekerle, Tisza és Károlyi beszéde a delegációban.
Bécs, október 15. A delegáció külügyi albizottsága ma délután ülést tartott Berzeviczy
Albert elnöklésével. Az elnök jelentette, hogy
gróf Károlyi Mihály és ZUnszky István napirend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt.
Gróf Károlyi Mihály: Kijelenti, hogy a
•delegáció oly rosszul működött, hogy ennek
és a közös diplomáciának köszönhetjük a
monarchia
bukását és Magyarország
azt,
hogy odáig jutott, ahol most van. A háborút
a mi külügyi politikánt okozta azzal az ultimátummal, amelyet egy önállóságára féltékeny állam el nem fogadhatott.
Külügyminisztériumunk a Szerbiához intézett demarchban azt hangoztatta, hogy azt önállóan, Németország tudta nélkül csináltuk. A Kruppgyár egy volt igazgatójától, Miihlentől tudja, aki elmondta, hogy 1914. julius közepén
beszélt Helfferichihel, aki neki azt mondta,
hogy egy összejövetelen, amelyen a német
csszár is jelen volt, az osztrák diplomácia a
német császárral és német politikusokkal meg
beszélte az ultimátum szövegét. (Derültség.)
Károlyi
Mihály: Helfferieh elmondta
Mühiennek az, 'ultimátum lényeges pontijait.
Ugyancsak elmondta a Krupp-gyár igazgatójának é s akkor kijelentette azt is, hogy a
német császár azt mondta még, hogy ő meg
fogja mutatni, hogy nem gyönge báb és rémületbe fogja ejteni az egész világot.
1914-ben még meg 1 ebe fett volna menteni
a helyzetet, ha belementünk volna azokba az
ajánlatokba, amelyeket különösen Anglia hozott javaslatba. Angliának még azt az ajánlatát sem fogadtuk el, hogy átmenetileg foglaljuk el Belgrádot, azután együtt intézzük el
Európával ezt a 'kérdést. Ez fényes jele annak, hogy igenis akartuk a háborút.
Gróf Károlyi Mihály: Nem célja az osztrák-magyar hadvezetőséget védelmiébe venni. Annak számtalan hibáját látta, de ha elvesztettük a háborút, azt nem tulajdonithatjuk a hadvezetőségnek, hanem annak, hogy
diplomáciánk gyarló volt, hogy lehetetlen hibákat kivetett el. Számtalanszor
voltunk

olyan előnyös helyzetben, hogyha akkor likvidáltunk volna, sokat meg lehetett volna menteni. De arra az útra, amelyen biztosan elérhettük volna a békét, sose léptünk. Föl kellett volna állítani ezt a tételt: Mi addig fogunk küzdeni, amig a szövetségi hűséget becsülettel megtarthatjuk és ha ezeken a határokon tul is követelték volna szövetségeseink
hadseregeink igénybevételét, azt kellett voli a mondanunk; Iádig és ne tovább!
Fejtegeti, hogy külügyi politikáink volt az
oka .annak, iiogy az egész világ ellenünk szövetkezeit. A másik és talán legnagyobb hiba,
amelyet elkövettünk, — mert akkor vesztettük el a háborút — á szigorított tengeralattjáró háború kimondása volt.
Elnök ismételten figyelmeztette Károlyit,
hogy állásfoglalása, mely Immár a külügyi
kérdések egész koffiplekszumát felöleli, túlterjed a napirendi fölszólalás keretén. Károlyi
kijelenti, azt hiszi, hogy mosít a delegáció
utolsó leheletéihez közeledik és méltányos
dolog, hogy itt kibeszélhesse imagát.. Beszédéi annak kijelentésével fejezte be, hogy a
delegáció intézményét nem tartja többé életképesnek. Kijelenti, hogy Magyarországnak
nem ichet közös képviselője Ausztriával a
békétárgyalasokon, ezért követelni fogja a
magyar nemzet te'jes önállóságát és minden
közös intézmény
eltörlését.
Wekerle Sándor miniszterelnök szólalt
föl ezután. Bárminő a fölfogása az előtte szólónak — mondta — a delegációk intézményével szemben, a delegáció törvényen alapuló intézmény, ezt nem lehet
megszűntnek
nyilvánítani. Kénytelen néhány megjegyzést
terjn i Kárto'.yi érvelésére. Nem 'követheti a
vádak terére, ámenekkel külügyi képviseletünket illette, mert a politikai előrelátásnak
nem nagy bizonyítékát szolgáltatta akkor, a
mikor a szerb háború megindítását ugy tüntette föl1, mintha ez egy szándékosan előkészített gomosztett lett volna, hogy ebbe a háborúba keveredjünk. Magyarország közvéleményét ne képviselje az az ember, aki ugy
tünteti föl a dolgok állását, mintha Magyar-

ország ennek a háborúnak oka volna. Saját
luizája ellen szolgáltat fegyvert az, aki ezeknek a zigazságát kétséigbevonja és ugy akarja a világ elé odaállítani
Magyarországot,
mintha a meg nem engedett célok és eszközök vezettek volna bennünket ebben a háborúban. Meg nem engedett dolognak tartja,
hogy egy magyar testület keretében szolgáltassunk ellenünk irányuló tápot, Károlyi hibáztatta, hogy mi Németország akarata ellenére nem kötöttünk különbékét. Elfelejti, hogy
hazánk védelmében Németország a mi segítségünkre volt és talán döntő iszerepet játszott a siker tekintetében. Ily 'körülmények
közt azt vallani, hogy Németországtól elszakadva kössünk békét, elhibázott politika volna. A mi törekvésünk csak az lehetett, hogy
Németországot a béke útjára hozzuk.
ZUnszky István: Sose ismerte el a delegáció intézményét, - m a is tiltakozik ellene.
Kifejti, hogy a monarchia szétzülléséért a felelősség legnagyobb része a külügyi kormányzatot terheli. A külügyminiszter téved,
h a azt hiszi, hogy a magyar nemzet elfogja
tűrni, hogy ennek a diplomáciának a képviselője képviselje Magyarországot a béketárgyalusokon. Pár nap múlva meg fogja kapni
a magyar nemzettől erre nézve a választ.
Burián külügyminiszter ekszpozéjánák elmondása előtt röviden, reflektált Károlyi és
ZUnszky szavaira; Kijelenti, hogy ez az intézmény törvényein alapul, tisztelni kell addig, amig törvény.
Ezután fölolvasta ekszpozéját, amelyet
lapunk m á s helyén külön cikkben köziünk.
A küj'jügymiraszjter ekszpozéjánák fölolvasása után gróf Tisza István szólalt föl. Helyesen tenné a bizottság, — mondta — h a a
külügyi politika fölötti érdemleges vitát későbbi időre halasztaná. A jelenlegi pillanat a
legkevésbb© alkalmas arra, hogy az albizottság most bocsájtkozzon mindama kérdések
tárgyalásába, amelyek a külügyi politikával
szoros összefüggésben varrnak. Legcélszerűbb lesz akkorra halasztani a vitát, amikor
Wilson válaszát ismerni fogjuk. Indítványozza., hogy az albozottság ne folytassa tanácskozásait. Lovászy Márton amellett foglal állást, hogy az albizottság folytassa a tanácskozást. Simonyi-Semadam
Sándor helyesnek
tartja az elnapolást. Ezután az albizottság
többsége ugy határozott, hogy nem kívánja
a tanácskozásokat folytatni, Erre az elnök az
ülést bezárta.
a

jc?

LONDON: A király ma hosszabb megbeszélést folytatott Lloyd George-val és a vezérkar főnökével.
BERLIN: Bukarestből jelentik:
Sztoján
képviselő kérdésére válaszolva Árion külügyminiszter kijelentette, hogy a központi hatalmaik és Románia között tárgyalások folynak
a Dobrudzsa-kérdés megoldásáról. A miniszter hangsúlyozta, hogy (Németország és Ausztria-Magyarország Románia óhaja iránt nagy
előzékenységet tanusit.
BERLIN: Vilmos császár leánya és Miksa császár leánya spanyol-náthában megbetegedett. Egész Németországban pusztít a spanyol-nátha.
KONSTANTINÁPOLY:
A Talaad-miniszterium visszalépett és Izzet basa alakit
kormányt. A külügyminiszter Nabi basa lesz.
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Erősen terjed a spanyolbetegség Szegeden.
— Csütörtökön ülésezik a közegészségügyi bizottság. —
(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bizottság keddi ütésén élénk vita kerekedett dr.
Wolff Ferenc tiszti főorvos tekintésével kapcsolatban. A főorvosi jelentés ugyanis megemlékszik a spanyol-betegségről is, amelynek
azonban nem tulajdonit túlságos jelentőséget.
Fölszálalt a vita során dr. Somogyi Szilveszter polgármester is. aki kijelentette, hogy a
spanyol-betegség majdnem ugy pusztít már,
mint a háború. Hibáztatta a főorvost, aki eddig hagyta íejűcmi a dogokat és erélyes intézkedést. kórt. A bizottság végíií is tudomásul vette a főorvos jelentését, hogy a csütörtöki egészségügyi bizottsági ülésen előreláthatólag meg fogják találni a módját annak, hogy miként védekezzenek leghathatósabban a veszedelmes járvány ellen. A főorvos jelentése, valamint az ezt követő vita itt
következik:
..i.,
A közegészségügyi viszonyok a ragályos
betegségeket ifetőleg va amivel kedvezőtlenebbek, amennyiben a hasiihagytmáz, de különösen a vérhas emelkedést mutatnak. Az
•influenza, az úgynevezett spanyoi-nátha elterjedéséről a főorvosi hivatal, miután a fertőző betegségekről szóló városi szabályrendelet szerint a törvényhatóság területén bejelentésre kötelezett betegségek sorába nincs
írévévé, helyes és precíz képet mindezideig
nem alkothatott magának, étért valamennyi
gyakorlóorvoshoz azon kérelemmel fordultam, hogy a gyakorlatukban előforduló eseteket haladéktalanul jelentsék be és csak ezek
alapján lesz majd a tényeknek megfelelői cg
tájékozódva. Jelenti, hogy csütörtökön ebben
az ügyben értekezletet tart a közegészségügyi bizottság. A népességi mozgalom eredménye a következő: született 75 fiu. 83 lány,
összesen 158, augusztusban: 105 fiu, 107
lány, összesen 212, meghalt szeptemberben:
105 fiu, 116 lány, összesen 221, augusztusban
plusz 50. A városi közkóriházba 342 beteget
vettek föl. A bábaképezdében 112 szülő és 10
nőbeteg vétetett föl.
A tiszti főorvos jelentéséhez elsőnek dr..
Cserő Ede szól hozzá. Azt hiszi, hogy a
csütörtöki egészségügyi értekezletnek bizonyára hasznos határozatait és észrevételeit
minél szélesebb körben publikálják.

Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester
f szerint a spanyol-nátha Szegeden ma már
éppen ugy pusztít, mint Budapesten. Családcsalád mellett fekszik betegen, 5—6 ember
egymás mellett Kifogásolni kell a főorvos jelentésében, hogv a szabályrendeletre hivatkozik. A közegészségügyi törvény módot
nyújt arra, hogy minden ragályos betegségre nézve rövid uton elrendeljék a bejelentési
kényszert. A közegészségügyi bizottságnak
már régen össze kellett volna ülni. esetleg
járványbizottsággá átalakulni. Ma már az a
helyzet, hogy alig van búz, amelynek halottja
ne lenne.
Dr. Wolff Ferenc főorvos hosszan válaszol a fölszólalásokra. Valóságban másképen
áll a heyzet. mint ahogyan a közönség van a
dologról értesülve. Szeptember 22-ig egyetlen spanyol-haláleset sem fordult elő. 22-tőt
kezdve mostanig három influenzás halálesetről tud, pedig tudnia keltené róla, mert a
haláleset okát minden esetben bejelentik a
halottkémlést végző orvosok,
Dr. Somogyi Szilveszter: És a légzőszervek megbetegedésévej mi van?
Dr. Wolff: Ez emelkedést mutat. Szeptemberben 21 tüdő- és melJhártyagynladásbó;
származó haláleset történt az előző hónap 12
halálesetével szemben. De hangsúlyozza, hogy
spanyol-betegség csak volt, turnusban, amikor százával feküdték az emberek. Az ujszegedi Kendergyárban például egyszerre 600
ember feküdt, majd átterjedt a betegség a
vasútra, ahol szintén százával feküdtek az
emberek. Ez a vihar elmúlt. Szeptember elején újból föllánigölt, sókkal k'sebb méretekben
a spanyol-betegség, amely azonban korántsem volt veszedelmes. Most ismét mutatkozik egy ujabb vihar, ez azonban komolyabb.
A helyzet ma az, hogy mindent a spanyolbetegség számlájára írnak. A csütörtöki értekezlet majd minden irányban intézkedni fog,
kéri, hogy vegyék ezt tudomásul.
Dr. Somogyi Szilveszter: A bizottság azzal veszi tudomásul a főorvosi jelentést, hogy
az orvosokat kötelezni fogják a spanyol-betegek azonnali bejelentésére.
A bizottság igy is határozott.
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Burián a külügyi helyzetről
Bécs. október 15. A magyar delegáció
külügyi bizottsága ma délután négy órakor
kezdte ülését. Az ülés megnyitása után Burián
a következő expozét tartotta:
A tiszteit albizottság ülése óta a külső
politikai helyzet mélyreható változásokon
ment át. Ezek közt a legfontosabb a központi
hatalmaknak az Egyesült-Államok elnökénél
tett békelépése által kiváltott, amely, mint
őszinte megelégedéssel állapíthatom meg. kilátást ad a népeknek arra, hogy sikerülni fog
belátható időn beiül elérni az ellenségeskedések megszüntetését valamennyi harcvonalon
és megkezdeni a tárgyalásokat egy általános,
tartós és igazságos béke érdekében. A váltakozó hadiszerencse egyik félnek sem engedte, meg, hogy mérhetetlenül ujabb áldozatok
nélkül döntő előnyöket remélhessen kivívni a
másik fölött. Teljes érvényesülésre kellett jutni annak a meggyőződésnek, hogv ezt a küzdelmet nem okvetlenül a fegyvereknek kell
eldönteni, nem tulajdonítva; döntő súlyt azoknak taktikai hátrányoknak, melyek azok következtében hárulhattak reánk, hogv az előbb
emiitett fölismerésből elsőkül mi vontuk le a
következtetéseket. Hatalmi csoportunk arra
az_ elhatározásra jutott, hogy a legközelebbi
időkben oly lépést tesz, amely alkalmas lehetett arra, hogy a megegyezéses béke gondolatát valóra váltsa. Ezután Burián rámutat az
Wktó/ber 4-iki lépésünkre, inaid igv folytatta:
J Bulgária részéről egy komoly katonai bal-

siker nyomása és a lakosságra hat esztendeje
nehezedő háborús gondok nyomasztó hatása
alatt az antanthoz fegyverszünet engedélyezése végett intéztetett megkeresés. Szövetségesünknek szándékolt békelépését ez csupán
csak siettette. Bulgáriának a 'háborúból történt kikapcsolása arra kényszeritette szövetséges társait, hogv délkeleten uj arcvonalat
állítsanak föl. Habár a központi hatalmak képesek voltak is arra, hogy ennek a rájuk há- •
ruló katonai szükségnek megfeleljenek, ezen
uj alakulás folytán mégis nyilvánvaló lett,
hogv nekünk döntő sikert várnunk többé nem
lehetett, ellenfeleink pedig a maguk részérői
védelmünk megtörésének biztonságára nem
számíthattak. Tehát kétségtelenné vált, hogy
minden további vérontás céltalan.
Ezután rátér Wilsonnak utolsó, szeptember 27-iki fejtegetésére és további üzeneteire,
melyeik nálunk sose maradtk befolyás nélkül,
sose részesültek elvi elutasításban, megtisztulva a súlyos szenvedésekben, melyek a háborúból az egész emberiségre hárultak, a népek túlnyomó többsége örömest fog hozzájárulni jövendő viszonyainak Wilson alapelvei szerint vaíó szabályozásához. Ettől a meg
győződéstől áthatva csatlakoztunk Wilson részéről szövegezett alapelvekhez. Helyesen értelmezve, ezek az alapelvek üdvös befolyást
fognak gyakorolni a monarchia két állama
belső viszonyainak folyamatban levő rendezésére is. A külügyminisztérium e pillanatban

i

még nincs birtokában a Wilson restéről' javaslatunkra adott válasznak, az előzetes válaszból. amelyet Németországnak adott, a
központi hatalmakra vonatkozó kijelentések
• is vannak! amennyiben a kiürítésre vonatkozó
föltételek a központi hatalmakra nézve vannak megállapítva, 'teljesen helytálló az a fölfogás, hogy Wilson a fegyverszünetnek a 'különféle harcvonalakon a központi hatalmak
által megszállott területek kérdését is egységes. kérdés gyanánt fogja föl.
Az expozé ezután kijelenti, hogv Németország teljesitete mindazon föltételeket, amelyektől Wilson a további lépéseket függővé
teszi és most már a mi javaslatunkra adandó
választ várjuk. Bizonyára nem túlzott optimizmus Ira a dolgok ezen állása mellett felteszem, hogv kötetlenül az ellenségeskedés
megszüntetésének küszöbén állunk és az antant hatalmakkal rövid időn belül tárgyalásokba lépünk. A létesítendő békemű nem hozható létre egyik napról a másikra. A monarchia belső viszonyának kiépítése szintén
huzamosabb időt vesz igénybe.
Ezután rátért a béketárgyalásokra. Ami
a béketárgyalásokra kiküidendő delegációk
összeállítását illeti, nem birhat tisztára bürokratikus jelleggel, szakemberek közreműködését fogják igénvbe venni. Mellőzhetetlennek véli egy magyar és osztrák illetékes személyekből alakítandó bizottság összeállítását
oly célból, hogv a kongresszus kapcsán ránk
háruló nehéz föladatok teljesítése körül közvetlenül közreműködjenek, ha német szövetségesünkkel és Törökországgal fogunk a tárgyafásokba bocsájtkozni.
Ezután megemlékszik a népszövetségről,
melyhez teljes szívvel csatlakozik. Őszinte
kívánságunk — mondja, — hogv újra íölveihessük a békés és barátságos kereskedelmi
forgalmat. Lengyelországban a legutóbbi fejlemények megérlelték a lengyel régens tanácsnál azt az elhatározást, hogy ismeretes
ptoklamációjával a nyilvánosság elé lépjen.
Amennyiben ez a proklamáció azt az elvet
juttatja kifejezésre, hogy a lengyel nemzet
szabadon határozhasson jövendő sorsáról,
megvalósítja azokat a politikai irányelveket,
amelyeket mi a lengyel állammal szemben
vallottunk, hogv ez az állam önmaga döntsön
sorsáról. Romániában a jelenlegi kormány lojálisán kitart a központi hatalmaikkal való
együttműködésre való irányelve mellett. Az
ukrajnai kormánnyal személyes éS bizalmas
viszonyban áll a monarchia és népei jövendő
nemzetközi helyzetűik eldöntése előtt állanak,
amelytől jó és balsorsunk függ.
A monarchia egyes részei oly egészet
alkotnak, amely kifelé erős egységként van
hivatva föüéppni. Ausztria-Magyarország népei mindannak ellenére, ami ma őket elválasztani látszik, utalva lesznek egységes hatalmi tényező gyanánt való tömörülésre. Ebben a sorsdöntő órában sorakozzunk mindannyiar. az uralkodó köré.

A horvátok nyilatkozata a Magyarországtól való elszakadásról
Budapest, október 15. Politikai körökben
nem kis izgalommal tárgyaljak a képviselőház szerdai ülésén a horvátok réstérői várható deklarációt. A magvat országgyűlésre
kiküldött hovát delegátusok közül Hrljájwvits
Ouidó nyilatkozatot fog fölolvasni, melyben
proklamálják a horvát
állóságot s Magyarországtól való elszakadást. Ez a nyilatkozat
— parlamenti körökben ugy tudják — semmi körülmények között sem akadályozható
meg. Nincs semmi remény arra, hogy akár
•az utolsó percben valami megegyezés létrejöhessen. Ép ezért kormánypárti körökben
fölmerült az az eszme, hogy a nyilatkozat elhangzása után a magyar kormány részéről
ünnepélyes tiltakozás történjen, amelyben a
horvát delegátusok egyoldalú állásfoglalását
érvénytelennek, törvény- és jogellenesnek bélyegezze.
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Erélyes intézkedéseket
sürget a tanfelügyelő az iskolamulasztók ellen.
— A közigazgatási bizottság DIése. —
(Saját tudósítónktól.) Szeged közigazgatási bizottsága kedden délután dr. Somogyi
Szilveszter polgármester elnöklésével! ülést
tartott. Az ütésen a főorvosi jelentés, amelyet
lapunk ímás helyén ismertetünk és a tanfelügyelő jelentése provokált vitát.
Jánossy
Gyula tanfelügyelő jelentette, hogv a tanyai
iskolák csaknem teljesen üresek, 25 gyermeknél nincs több egy iskolában, de van iskola,
amelyben csak 5—10 gyermek van beirafcva.
Az iskolakötelesek száma a tavalyi adatokat
figyelérnbevéve ötezerre tehető, ebből legfeljebb ezerötszáz jár iskolába. A rendőrhatóságok képtelének az igazolatlan iskolamulasztások szülei ellen eljárás lefolytatására és
ezért más hathatós intézkedésre van szükség.
Javasolja, hogy az iskolamulasztók ellen a
legszigorúbb intézkedéseket léptessék életbe.
Két csoportra keli osztani az iskolamulasztókat. Az egyik csoportba tartoznának, akik
csak egyszer v a g v kétszer mulasztottak indokolatlanul, a másik csoportba, a rendszeres iskolamulasztók. Az első csoportba tartozók büntetések tennének dorgálás és az elsőfokú rendőrhatóság által kiszabott rendbírságok. A második csoportot száz koronáig terjedhető pénzbüntetésekkel keltene büntetni,
végül pedig át tehetne tenni ügyüket a fiatalkorúak bírájához is, aki aztán beutalhatja a
veszedelmes iskolamulasztókat a patronázsba stb.'
• ;1Í:
Dr. Végman Ferenc elismeri azt, hogy
ezzel a kérdéssel már behatóan foglalkozni
kell. De a tanfelügyelő előterjesztését kétes
értékűnek tartja. Azt javasa ja, küldjenek ki
egy bizottságot, amelynek föladata lenne a
' kérdés praktikus megoldásán gondolkozni.
Jánossy Gyula: Egy-ké; szigorú büntetést kellene alkalmazni csak és megjavulna
minden.
Dr. Harsányi Elemér ii. főügyész szerint
a bajok meg nagyobbak, mint a tanfelügyelő
jelentése mutatja. De ez nem is fog megváltozni, amig a kenyérkeresők nem fognak a
frontokról visszatérni. Az anyák most a ken y t r után járnak, azalatt bőven van idő n r n den rosszra a gyerekeknek. A fiatalkorúak
elleni bűnügyek száma eddig kétezer. Elfog a d j a dr. Végman javaslatai, miután maga
is ugy látja, hogv prakt kusabb megoldást n
'ke'iene gondolkozni, mint a '.antclügyeiö-ck
•szépen megszerkesztet' elabotátumá. A bizottság 15 nap alatt tegyen je'entést munkája eredményéről.
Végűi is elhatározták, hegy a tanfelügyelő elnökilése mellett a tiszti főügyészből, kultöftanácsosiból és főkapitányból álló bizottságot küidenek ki, amely az iskolamulasztók
ügyében 15 nap alatt jelentést tenni tartozik
a megoldás módjairól.
Dr. Bar.Matyi
Elelmér főügyészhelyettes
jelentése s í h ni szeptemberben a szegedi
Drvénvszék foghazában rend és tisztaság
volt. szökési eset nem fordult elő, ragályos
betegség nem merült föl. A rabok szeptemberben munkájuk!- T- 33/ koronát kerestek a
kincstárnak. Alexander Lajos királyi főállatorvos jelentése s/cui't szeptemberben az állategészségügyi viszonyok elég jók voltak.
Faúr Kornél műszaki főtanácsos jelenti, hogy
a király látogatása ajkalmával a királyi pár
útjába eső utakat lekavicsoltatta, de még

•Szeged, 1918. október 15.

munkaerő szükséges. A közigazgatási bizottság meg fogja sürgetni a szükséges munkaerő kiutalását.
Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő jelentette, iiogv az időjárás a mult hóban általabari száraz, derült, meleg volt, napokon át
ion óság uralkodott. Csapadék semmi sem
eseti. Tengeri és burgonya a tenyészidejűk
alatti állandó száraz időjárás folytán rosszul
fejlődtek és korán megértek, törésüket éjs1
szedésüket befejezték már, mindkettőből igen
rossz termés mutatkozik. A tengeriből katasztrális holdankint szemesen 3—4. burgonyából 6—8 .métermázsa ra tehető az átlagos
termés. A hó folyamán a szántás-vetés kezdetét vette és teljes erővel folyamatban van.
A rétek é s legelök — miután teljesen lesültek — az állatoknak alig nyújtanak a megeíhetésre szükséges táplálékot. Az aiatáiiiománv egészségi állapota kielégítő 'volt.
Tőrös Sándor pénzügy igazgató jelentette. hogy szeptemberben a mult. év ugyané havához képest az egyes adónemek jövedelmezőségében és pedig egyenesadóban 90,038 korona emelkedés, hadmentességi díjban 603
korona csökkenés mutatkozik. Jövedelem, vagyon és hadinyereségadóban az előző év
ugyané havához képest 466,974 korona emel-*
kedés történt.

mait. Méltó partnere volt Meister alakjában
Ocskay (Kornél. íMeleg, szárnyaló
tenorja,
tisztán csengett ós minden áriájában utat talált a közönség tetszéséhez. Tagadhatatlan,
ők a társulat énekes személyzetének az erősségei. A vidéken párjuk nem ital álható. Lotharino szólamainak megható akcentusokkal
adott hangot Halmos Gyula, akinek baritonj a kellemes és akinek színészi egyénisége jobban simul az ilyen szerepekhez, mint Scarpíához. Pbiline ékitményes ikoloratur partija Miksa Ilonának jutott, akitől a törekvést,
a készséget nefii lehet elvitatni. Ám iPhiline
szerepéhez .más is kell, elsősorban csillogó k.oioratura és a hangnak intenzivitása. Játéka
még mindig merev, mozdulatlan. A T i t á n j a
á r i á j á t zajosan megtapsolták. — Kunossy
iElla, Szilágyi Aladár és Sugár Gyula vettek
még részt az előadásban, amely a teli nézőtér
folytonos tapsai között, folyt le. Az előadást
Ke mer Jenő vezényelte.
— Forgó Mihály bezáruló kiállítása
egyike legutóbbi képtárlataink legjobbjainak.
A mii vásárlók nagy érdeklődése kisérte eddig
is ezt a kuiturszempontból jelentős kiállítást
és azt hisszük, hogy sokán vásárolnak még a
nagybányai mester munkáiból, akik ezt eddig
elmulasztották, tekintettel arra is, hogy ritkán nyilik alkalom kiváló müvekhez jutni,
különösen ilyen szerény árakon.
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Szerda. ídénybérlet páros 2. „Heidelbergi diákélet"
szinmü.
Csütörtök. Premier bérlet B 3. „Mignon". Opera.
Péntek. Idénybérlet páratían 3. „Pacsitta". Operett.
Szombat d. u. „Tatárjárás", Operett.
Szombat este. Premier bérlet B. 4. „Tartuffe". Vígjáték.
Vasárnap d. u. „Ártatlan Zsuzsi". Operett.
Vasárnap este bérletszünetben. „Sybill. Operett.

* Mignon. Egy évtizede is elmúlt, hogy
Thomas operáját a Makó-rezsim
idején, a
•szegedi színpadon utoljára •előadták. Akkor
Ivonne de Treville személyesítette a címszerepet és most, hogy nem láthatjuk és nem
hallhatjuk ia nagy Trevillét, nézzük és hallgassuk a HUbert Janka Mignonját. í>. sem
utolsó élvezet, sőt olyan, aminőhöz vidéken
nem igen jutunk ós amely a legteljesebb érdeklődésre tarthat számot és minden elismerést megérdemel. Hogy Hilbert J a n k a zeneileg mindig biztos és preciz, ez kétséget sem
szenved. Hogy szépen, érzéssel énekelte Mignon áriáit, ez is természetes, mert tiszta, meleg a h a n g j a és jó az énekkultiii'ája. I)e meglepetést keltett az, amit játékban produkált.
Nemcsak szépséges momentumai voltak, de
az alakot ugy állította elibénk, aminő valójáb a n : egyszerűnek, törékenynek, poétikusnak,
szenvedőnek, akinél a mosoly is könnyeken
keresztül tör elő. Nagy sikere volt, az értékesek közül való ós iami fő, teljesen meg'érdeA Tisza Szegedi Evezős Egyesület tagjai mély fájdalommal jelentik,
hogy szeretett tagtársuk

Szlics István
községi tanitó ur f. hó 14-én váratlanul elhunyt. Emlékét kegyelettel őrizzük.

i lér

kézimunka üzlete
Tisza Lajos-körut 48. sz.
Dus raktár elörajzoit kézimunkákban. Selyem hímzések olcsó árban elvállalíatnak.

A „Kóser" falatozó
a Kelemen-utcában megnyílt.

JÁ
4

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

Flascfttttr i&lmí női divatterme.

Bocskay-utca 9. 1. emelet. Telefon 14-58,
Legújabb modellek és saját tervek szerint készít
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillette t, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzást,
mühimzést, müstoppolást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.
u-iu 0
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Szerdán és csütörtökön október 16 és 17-én.
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KARL MANTZIUS a főszerepben. :-:
Vígjáték 3 felvonásban. PSYLANDER
leggrandiozusabb alakításával.

H e l y s z m i felvételek.

Előadások d. u. 2., 7*4., 5., 7 és 9 órakor.

Szeged, 1918. október 16.
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Flandriában a németek első vonalain tul
nyomult előre az ellenség. .
BERLIN, október 15. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Rupprecht
trónörökös és Böhm vezérezredes hadcsoportja: Flandriában az ellenség újból széles
fronton megkezdte támadásait Herren és a
Lys között és sikerült első vonalainkon tul
előnyomulni. Dél tájban a Cortemark-Rooselare vonalon folyt a harc, amely kemény
tusa után az ellenség kezére jutott. Ischkhentöl délkeletre és Lenintől északkeletre állítottuk meg az ellenséget. Lenin és Yerviog
helységeket erös támadásokkal szemben meg
védtük. Komén mellett meghiúsítottuk a Lys
folyón való átkelési kísérleteket. A délután
megnyitott támadásoknál Handzáme és Cortemark helységeket elveszítettük. A Lys két
oldalán meghiúsultak az ellenség erös páncélos kocsikkal megkísérelt támadásai. Iseghen
és Merin között az eftenség délután cs^k kis
területnyereséget tudott elérni.
Sikeres előtéri harcok Liliétől nyugatra
és a liautel-Deule csatorna mentén a Cella
szakaszon. Haussytól északra és St. Souplet mellett meghiúsultak az ellenség részleges támadásai.
K

Dorazző! megszállták
az

olaszok.

BUDAPEST, október 15. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
A harci tevékenység tegnap is meglehetősen
élénk volt.
Balkáni harctér: Durazzót, amelyet kiürítettünk, megszállották az olaszok.
Albániában és Szerbiában emiitősre méltó harci érintkezés nélkül imentek végbe
iBzdulataink.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE
A n g o l és francia jelentés a német
fank-fámadásokróS
Stockholm, október 15. Az angol vezérkar
jelenti október 14-én délután; Tegnap délután az ellenség Le Cliateautól északra széles arcvonalon erős tüzelést kezdett. A tüzérségi tüz védelme alatt erős gyalogsági támadásokat intéztek a iCelle folyótól északra és
délre lévő állásaink ellen. Ezt ,a támadást
heves küzdelemben visszavertük. Az ellenség
(tegnap siker nélküli intézett .további támadásiakat állásaink ellen és e harcokban tankokat is használt a rohamozó gyalogság támogatására.- Tegnap és az éj folyamán iDouaitól északra ós délre több ponton előretörtünk.
Területet nyertünk és számos foglyot ejtettünk.
•Genf, október 15. A francia vezérkar jelenti október 14-én ,délután: Az egész fronton csapataink szoros érintkezésben maradtak az ellenséges gyalogsággal, öhateau Comemtől délre a franciák az ellenségnek utolsó egységét, amelyeik ínég ellenállást tanúsítottak, a csatorma túlsó ' p a r t j á r a vetették
vissza.

A magyar-osztrák csapatok nem
vonulnak i i Ukrajnából
Kiev, október 15. lAz ukrán kormány a z t
a kívánságát fejezte 'ki, hogy az osztrák-magyar csapatok továbbra is Ukrajnában maradjanak. A kormány kívánságához most a
zsidóság is csatlakozott, mert attól tart, hogy
osztrák-magyar csapatok elvonulása után
anarchia támad ós a nép pogromokat fog
rendezni. (M. T. I.)

— A királylátogatás előkészítése. A tanács kedden ismét foglalkozott a királylátogatás előkészítésének ügyével. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester bejelentette,
hagy a királyi pár lakosztályának .berendeA német trónörökös hadcsoportja: zésére Lengyel Lőrinc szegedi bútorgyáros
Sürü reggeli ködben az ellenség St. Quentin- tett ajánlatot a városnak. Á berendezés költségeire ötvenezer koronát kért. Ezt az ajánlatöl keletre, az Oisen átkelt és átmenetileg tot azonban visszautasította a-hatóság és lémegszállotta. A Maguigny mellett és Orig- nyegesen olcsóbb a j á n l a t megtételére bivta
nytő! északra levő magaslatokat. Átkaroló fel a butorgyárost. Lengyel most elkészítette
ellentámadással a magaslatokról visszave- második ajánlatát. Az egész lakosztály-berenkoronát
tettük az ellenséget az Oise partjára. He- dezésnek költségeire huszonötezer
kért. A tanács ugy határozott, hogy ezt az
ves részlegharcok az uj arcvonalunk men- ajánlatot elfogadja, ha Lengyel kötelezi matén Laontól északra és az Aisnetói nyugat- gát arra, ihogy a berendezésen kiviil i'ölszőra és az Aisne-ivben Grandpretól délnyu- nyegezi a városházát is. A király tiszteletére
rendezendő népünnepély tárgyában kedden
i gátra.
délután a városháza tan ácstermében értekezlet
Gallwitz hadcsoportja: Az Aire és a volt dr. Gaal Endre tanácsos 'elnöklésével.
Maas között nagly erőkkel támadtak az ame- Részt vett az értekezleten K á d á r ezredes, Sólyom-Fekete utász őrnagy és több magasrainrikaiak. A harcok súlypontja az Airetöl ke
gu katona, valamint a jótékonysági mozgallétre és Charpentry két oldalán a Bantevilmak hölgyvezetői. Mindenekelőtt megállapílebe vezető ut mentén volt. A helyenként totta áz értekezlet, liogy a népünnepélyt októnégy izben megismételt támadások a Ro- ber 30-án délután rendezik a Széchenyi-témagne két oldalán elért csekély terepnyere- ren. A rendező-bizottság elhatározta ezután,
hogy a Széchenyi-téren sátrakat fognak fölségtől eltekintve, meghiúsultak.
állítani: csárdát, 'szerencsekereket és több díDélkeleti harctér: A Nistöl északnyu- szes sátort. Tgy lesz honvédisátor, utász- és
gatra és északra levő magaslatokon kisebb
árkász-csárda, szegedi különlegességek: paharcok voltak.
,
pucs, paprika, mézeskalács és pereces-sátor,
a szabadban ökörsütés,' lacikonyha, stb. FölLUDENDORFF, első föszállásmester. vonnláeokat is terveznek a szegedi és vidéki
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,) nép minden rétegéből: alföldi csikósok, kanászok, szüretelek, lakodalmi menet, cigánymenet, csinálnak vurstlit, dohány-sátrat stb
— Kitüntetés. A király- a háború idején
teljesített kitűnő szolgálata elismerése ül Paezolay Imre 15. honvédgyalogezpedbeli ezreiooo
desnek ,a iFerencz József-rend tisztiikeresztjét
Succi nem koplal többé.
a hadidiszitménnyel adományozta.
-Meghalt Succi, a koplalás zsenije. Ami
— Szeged az önálló M a g y a r o r s z á g é r t .
más zseniknél szükség volt, abból ő művésze-, A város tanácsa, kedden délelőtt tartotta meg
tet csinált. A többi lángész azért koplalt, mert közgyűlést előkészítő ülését dr. Somogyi Szilnem tudott megélni, ő pedig azért nem evett,
hogy megéljen. Föltalálta az éhezés Kolumbusz-tojását és addig élt belőle, amig meg
nem balt. A béke boldog világában nagy volt
az ő liire, tekintélye, az emberek csodájára
jártak a nagynevű olasznak, akinek dicsősége kezdte túlszárnyalni a többi élő és halhaigazgató:
TEL Ét*,* t*
TELEFO N
tatlan olaszokét. Puccini lágyan és viharoVAS S Á N D O R
11 - 8 5 ,
11 - 8 5 .
san zengő dallamokkal, D'Amiuzio ragyogó
és színes szavak zuhataga vak iDuse és Zaceoni csodálatos átélésekkel ós megbalásokkal
iparkodtak a világ érdeklődését és hódolatát,
S z e r d á n és csütörtököt?
pénzt, paripát, posztót maguknak megszerezo k t ó b e r 1 6 . , és 1 7 - é n
ni, a derék Succi mester egyszerűen lefeküdt
egy "szekrénybe és némán, csöndesen, zajtalanul, még annyi lármát se ütve, mint egy haldokló hattyú, ,csak koplalt, koplalt, koplalt.
Jött, koplalt és győzött. Annyi pénzt ikeresett, hogy — bocsánat ez ingerlő dolgokért —•
p r á g a i sonkát, eidami sajtot, duplahabos kávét, nagy imbiszt, sőt tokot tartármártással
és fülemile nyelvet ehetett volna és ehelyett
ő ia koplalás nemes művészetét választotta.
vígjáték 4 felvonásban.
Ám jött a háború, jött a drágaság, jött az
élelmiszerhiány, sőt jött az, éhség és Succi
Főszerepben faiinar T o l n á s .
mesternek egyre több és több, egyre különb
és különb konlkurremse támadt. Mór nem volt
kunszt koplalni, nemsokára kénytelenség, sőt
kötelesség lett a koplalás. Mulandó minden divígjáték 3 felvonásban.
csőség és Succi megérte, hogy művészetében
az topig ón ok messze túlszárnyalták, hogy ,ne
mondjam, tulkoplalták a maestrot. E z t nem
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
bírta ki Succi, aki kenyerét vesztette, aki ezután már egészen nyugodtan jóllakhatott volA megrendelt jegyek az előadás megkezdése
na, ebbe belehalt a hirets koplaló. Kartársi
előtt egy órával el lesznek adva.
részvéttel tesszük le távoli s í r j á r a a m a g y a r
fejmunkásbk és gyomorbajosok papirköszoRendes heíyárak.
ruját.
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Nagy vígjáték esték!
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veszfter polgármester ' ehiökléséveí. lAz októberi közgyűlés -— az előkészítő ülés anyaga
szerint — nagyon rövid és a lehető legsimább
lefolyású lesz. A tárgysorozaton összesen 27
pont szerepel. E g y indítvány van csak: dr.
Tonelli .Sándornak az önálló (Magyarország
kiépítése ügyében beadott ismeretes indít•anya, amelyet a tanács elfogadásra ajánl a
közgyűlésnek. A tanácsi előterjesztések során
elsőnek szerepel az árvaszéki elnöki állás betöltése. Az állásra tudvalevőleg négy pályázat érkezett be; dr. Bárkányi Zoltán, Ferenezy
Béla, dr. Temesváry Géza ós
dr. Zántbó
György pályázata. A kijelölő választmány
kedden délben tartott ülésén mind a négy
pályázót az állásira alkalmasnak itélié. A tanácsi előterjesztések során szerepel a többi
között néhány városi bizottsági tagság betöltésének kérdése.
— Debrecenben is várják a királyt.
Debrecenből' jelentik: Nagyban folynak az
előkészületek a girály fogadására. A -király
tudvalevőleg az egyetemei fogja felavatni. A
város az ünnepség p r o g r a m j á t már felterjesztette a főudvarmesteri .hivatalhoz. A királylátogatás ügyében a. ,minap Debrecenben járt
Tolnay Kornél állam vasúti elnök igazgató. A
királyi .pár e hónap 23-án délelőtt érkezik
Debrecenbe.
— A Nyugat estélye. Nemcsak irodalmi
gurmandoknak való élvezet lesz a ÍSzegedi
.Újságírók Egyesülete által rendezendő Nyu//oif-estély, hanem gyönyörűsége mindazokf
nak, akik kedvelik az irodalmat, a dalköltészetet ós az előadó, meg az énekművészeid.
Ehhez az estélybez tartalomban és értékben
fogható még nem igen volt Szegeden, ahol
eddig jobbára csak matiné keretében szerepeltek a könnyebb válfaju irodalom művelői.
A Nyugat országosh irü gárdájából
Babits
Mihály, Földi Mihály, Juhász Gyula, S e h ö p f lin Aladár szerepelnek szombat este a Nyugat estélyién, é v ü l ö k még Odry Árpád, a
Nemzeti Szinház oszlopos tagja, aki verseiket ad elő és Pallay Matild, a,z Operaház
gyönyörű hanga énekesnője, aki Reinilz Béla megzenésítésében Ady, Babits és Ignotus
darabokat énekel. Ilyen nagyszerű közreműködők és élvezetes műsor mellett érthető a
közönség érdeklődése, ami a jegyek kelendőségében észlelhető. E r r e való tekintettel a
(Szegedi Újságírók Egyesülete (kéri mindazokat,-akik .a Nyugat-estélyére jegyeket jegyeztek elő, hogy azokat mielőbb kiváltsák, mert
csütörtöktől kezdve a fentartott jegyek is
d a r u s í t á s r a kerülnek. Jegyek 30, 10, 8, 6, 3
és 2 korona árban a Várnay iL. könyvkereskedésében válthatók.

— A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás. Hódmezővásárhelyről irják nekünk:
A polgármesterválasztás ügyében a mai nap
eléggé kellemetlen hírrel szolgált, úgyannyira, hogy ezúttal a.város jelölt és pályázó nélkül áll. Mint ismertettem, a függetlenségi és
48-as párt és .a munkapárt egy része között
megegyezés jött létre aziránt, hogy
Sajtos
Samu .szegedi pénzügy igazgató-helyettest jelölik. Sajtos a mai napon arról értesítette az
őt támogató párt vezérét: Kiin Béla országgyűlési képviselőt, hogy visszalép és pályázatát nem adja be. Elhatározásának indoka
— mint mondja — az. hogy nem akar n t j á b a
állani azoknak a régi városi főtisztviselőkuek, akik ezt az állást elnyerni óhajtják.
Marad tehát egyetlen pályázó, Soós István főjegyző. Ot a függetlenségi és 48-as párt semmi szín alatt sem támogatja. Legszívesebben
látná ezek után a közgyűlés a polgármesteri
székben Szathméry
Tihamér főkapitányt, a
kit a függetlenségi párt is támogatna. Szathmáry azonban nem akar pályázni. Értesülésem szerint a párt mindent elkövet, hogy őt
elhatározásának megváltoztatására ibiarja. E
pillanatban tehát az a helyzet, hogy Soós
István az egyedüli pályázó, s ha a, választás
napjáig más nem akad, a közgyűlés őt egyhangúlag fogja megválasztani. Beszélik még,
hogy esetleg .Soós sem adja be pályázatát, a
mi azt eredményezné, hogy a polgármesterválasztó közgyűlés — pályázó nélkül állana,
Válasz a k a r ez lenni azoknak, akik azt hangoztatták, hogy csakis kívülről jövő egyén
lehet, alkalmas polgármester.
(Da.)

éi. Követeli a zsidóságnak képviseletét a békekongresszuson. A világfórum előtt kívánja a
zsidó nép. hogy Palesztinában nemzeti otthona legyen, hogy nemzetjogokat adjanak a
zsidóságnak az összes államokban, ahol laknak és Ausztriában, mint nemzetet ismerjék
el és ezért Ausztria átalakítása, alkalmából
kívánják a zsidók közreműködését,
— Megszűnt a Balkán-vonat. Bécsből jelentik: A vasaitigazgatóság hivatalos jelentésben közli, hogy a Balkán-vonat október
15-én közlekedett utoljára. Közlik azonkívül,
hogy október 20-án kezdődik a vasúti személyforgalom (korlátozása, mellyel sok szenet remél a v,as u t igazgatós ág megtakarítani.
— Halálozás. Szűcs István, a rókusi elemi
iskola tanítója hétfőn este 42 éves korába®
meghalt. Az életerős ember szervezetét spanyolbetegség támadta meg, mely tüdőgyulladássá fejlődött és hat nap alatt végzett vele.
Temetése szerdán délután 4 órakor lesz a Hétvezér-utca 23. számú gyászházból.
— Adományok. Popper Ferenc Szűcs István
elhalálozása alkalmából koszorumegváltás címén 30 koronát adományozott nálunk a hadiözvegyek és árvák javára. — Rákos Árpád,
a szertmesétlenivl
szerencsét
járt siketnéma lány műhibára 30 koronát adományozott nálunk.
— Dr. Kelen István karlsbadi fürdőorvos
gyomor-, léi-, epe- és cukorbetegségek szakorvosa Szegeden való tartózkodása alatt —
márciusig — ikonsiliáriusi praxist gyakorol,
l a k i k Kass-,szállodában. Rendel ugyanott,
vasárnap kivételével d. u. 3—4-ig.

—- Zsidók népgyülése Bécsben. Bécsből
jelentik: Tegnap este nagy zsidó népgyűlés
volt, hogy a zsidóságnak a kül- és belpolitikai kérdésekben elfoglalt álláspontjáról határozzanak. A gyűlés főszónokai Böhrn Adolf,
Reitzes képviselő és Strikker állam vasúti tanácsos voltak. Végül a következő határozati
javaslatot fogadták el:
— Egyetértésben az összes hadviselő államok által proklamált alapelvvel a népek önrendelkezési jogáról, a nemzeti öntudatra ébredt zsidó nép önmagát mint egyenrangú
nemzetet deklarálja a nemzetek közösségéiben és követeli, hogy ilyennek is ismertessék

— A Kup-kiáUitás. Tizennegyedikén nyilt
meg, mint ismeretes, a Kup Gyula ós társa
cég nivós, nagyon ízléses kiállítása a már
magában is látványosságszámba menő divatház első emeleti helyiségeiben. • A kiállítással
az országban kitűnő renoméja cég azt akarta
dokumentálni, hogy a divat terén a mai súlyos viszonyok mellett is megtartotta, elsőrehdüségét. Ez teljes mértékben sikerült. Minden, amit kiállított a cég, finom, szép és ízléses. Érdemes megnézni azért is, hogy ugy
a divatház berendezésében, mint a kiállít ott.
anyagban bizonyítékát lássa a közönség annak, hogy a tKup-cég üzemének arányainál,
a munkában megnyilvánuló finom Ízlésnél
fogva egyaránt méltó arra, hogy a város
egyik ipari és kereskedelmi büszkeségének és
nevezetességének tek in tsük.

2ri JrL XT X JR*
Telefon: 872.
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Szeged, 1918. október 16.

(Álarcos bál a tengeren.)
Artista dráma 4 felvonásban.

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.

— Szabaddá teszik az országban a zöldségforgalmat. A zöldségközpont azzal a. javaslattal fordult a közélelmezési miniszterhez,
hogy a zöldség-,, gyümölcs- és főzelék-forgalmat a belföldre szabadítsa fel és szüntesse
meg a szállítási igazolvány-rendszert, A javaslattal most foglalkoznak a közélelmezési
minisztériumban, ahol helyeslik a Zöldségközpont. álláspontját, A szállítási igazolványrendszer eltörlése mellett a m a x i m á l j árak
megmaradnának.
— P u s z t í t a spanyolbetegség. Budapestről
jelentik: A spanyoljárvány egyre terjed és
tömegesen szedi áldozatait. A hétfői napon
1014 u j megbetegedést és 64 halálesetet jelentettek be a tiszti főorvosnak. A főváros szerdán tartja, a nyári szünet után első közgyűlését, amelyen, Oláh .Dezső bizottsági tag indítványát fogják tárgyalni, a spanyoljárvány elleni védekezésről.
— Festőiskola nyilik meg Szegeden. Forgó
Mihály, a kiváló nagybányai mester vezetése
mellett. Jelentkezéseket m á r csak korlátolt
számban fogad el a művész d. e. 10—12-ig és
d. u. 2- 6-ig a Széchenyi-tér 7. isz. alatti kiállításon.

B U T O R A R U H Á Z .

Régi elismeri kárpitos üzletemet é s m ű h e l y e m e t kibővítve egy nagy

bútoráruházzal,

melyet a Kárász-utca és KlauzáMér sarkán ( G a á l - p a l o f a ) m e g n y i t o t t a m , hol a l e g f ő b b

kivitelű uriszaionok, ebédlők, hálószobáik, ugy mint teljes lakberendezések m é l t á n y o s
árakban kaphatók.
Tisztelettel Braun Mihály.

Szeged, 1918. október 16.

DÉLMAG Y ARO RSZAG

— Soronként — ingyen. Szenzációs uj
rovatot nyitott a Borsszem
Jankó,
Molnár
Jenő ós Bór Dezső e páratlanul népszerű és
előkelő hetilapja. Hétről-hétre megírja és
megrajzolja, mi az igazság a fővárosi színházak és a magyar művészet kerül. Borsszem
Jánkó a színházban soronként ingyen! A rovat címe, amelyben az ország legelevenebb
tollú humoristái irják szarkasztikus, éles, de
mindig igazságos ós ízléses k r i t i k á i k a t A
lap egyébként is teli van a heti események
vidám és találó parródiájával. A Borsszem
Jankó minden pályaudvaron, trafikban és elárusítóknál kapható. Egyes szám ára 80 Jil]ér, előfizetési ára egy negyedévre 10 korona.
Kiadóhivatal: Budapest, József-tér 13.
A Déli Hirlap még mindig 12 fillér.
— Idény ujdon-.ágok. Kész női- és
leányfelöítők, blüzok, aljak, ruhák, alsók,
selyem trikó kabátok és blúzok. Mérték szerint
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosztümök. aljak stb. mérsékelt áron 1 REMÉNYINÉ
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyitér 2.. (Főposta mellett.)

KÖZGAZDASÁG

Návay Lajos tárgyalásai
Apponyival

—40, ÉSalgó 1042—12, S z á s z v á r i 8 1 0 - 0 8 ,

Uri-

kány 760-46, Rima 1005—978, Ganz 4140—
4100, Scblick 460—50, Adria 1500—20. Atlantiea 1105—1115, Levante" 890—000,. Danica 880
—000, Fater,mielő 1455, Klotild 500-05, Nasiei
2600—30, Cukor 4010—3070.
A fíLzerek árai. Bors 340, gyömbér 110,
szerecsendió 125, szerecsendióvirág 160, fahéj
290—300, szegfűbors 110, szegfűszeg 240, vanília 2100, kömény galíciai 60, magyar 56—58,
mazsola 1917. évi termés 44, tea 320-340 korona.
*
Áruforgalmi ko !Hozás. A Magyar Királyi
Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság
igazgatósága közli, hogy a zemun-—orsovai
vonal állomásairól Orsovára, valamint Orsováról a zemun—orsovai vonal állomásaira
irányuló teheráruforgalinat, nemkülönben az
Orsova alatti állomásokról és állomásokra
irányuló
gyorsáruforgalmat
.azonnali érvénnyel beszünteti.

Óráfát és ékszereit

L « s ! t a s s a elsőrangú ó r a - é s é k s z e r ü z l e t e m b e n . S z o l i d á ra k i
D r é k b a n és ékszerekben

v.v.

FISCHEH

nagy

raktár.

K.

.v.v

Korzó-kávéház mellett.

M O Z I .

Budapest, oiktóber 15. Návay Lajos, aki
mint homo regius tárgyalt a magyar politika vezető férfiaival, tegnap este újra Bécsbe
utazott. Návav tegnap délelőtt Wekerle miniszterelnöknél gróf Tisza István, herceg Windischgraetz Lajos és Simontsits Elemér képviselőházi alelnökkel tárgyait. A délután folyamán pedig felkereste 'gróf Apponyi Albertet, gróf Károlyi Mihályt és Platthy Györgyöt, akikkel ismertette azt a tervet, amely
a válság megoldásának alapjául szolgálhat.
Apponyi Albertet arra igyekezett rábírni Návay, hogy mint miniszterelnök alakítson kormányt demokratikus programmal. Apponyi
azonban csak abban az esetben volt hajlandó
koncentráció élére állni, ha aWálasztójog demokratikus kiterjesztése az alakulás, egyik
gerincévé tétetik.
S e r é n y i Béla a királynál
Budapest, október 15. Gróf Serényi Béla
hétfőn este királyi meghívásra Bécsbe utazott és kedd délelőtt 10 órakor kihallgatáson
jelent meg a királynál.
A Károlyi- és B i z o n y - p á r t
proklamációja Magyarország
önállóságáról

oooo

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk:
A tőzsde a bel- és külpolitikai helyzet bizonytalansága miatt nagyon rosszul volt diszponálva.
Magyar Hitel' 1148-120, Osztrák Hitel
738—05, A g r á r 875 55, Bosnyák 333—37, Fabank 720—03, Forgalmi bank 515—02, Jelzálog 505—488, Leszámítoló 700—05, Magyar
Bank 842—25, Első budapesti 1260—70, Koukordia 720—10, Gizella 650—60, Általános kőszén 1880—65, Beoesini 1155—35, Cement 455

7

Budapest, október 15. A Károlyi- és Bizony-párt a Ház szerdai ülésén Magyarország
önállóságáról tesz nyilatkozatot,
illetve terjeszt elő határozati javaslatot. Ez a határorat'i, javaslat nem pragmatica sanctio megszűnését kívánja, hanem az örökösödési
rend
megmaradása mellett teljes önálló és független Magyarországot
kiván a Habsburgok jogara alatt.

OOOO

URÁNIA MŰSORA:
Szerdán és csütörtökön : „Pierrot és Pierette" artista
dráma 4 részben.
Péntektől-vasárnapig: „A mandarin" (Mr. Vu) kinai
tárgyú szinmü 5 felvonásban a főszerepben : Kari
Meinhard.

VASS-MOZI MŰSORA:
Szombaton és vasárnap okt. 19 és 20-án : „Az utolsó
éjszaka" filmdráma 6 felvonásban, A főszerepben
berky Lili és Fekete László.

* Pierrott és Pierette a cime annak a
legpazarabb kiállítású artista drámának, melyet szerdán mutat he az Uránia-színház ós
melynek gyönyörű rendezését csodálni fogja
a közönség. Ritkán van alkalom ilyen látványos filmhez és éppen azért a tolongás elkerülése miatt tanácsos jegyekről előre gondoskodni.
* Roya! Apolló műsora. Szerdán és csütörtökön: a Pariiion titka., izgalmas detektivdráma 4 felvonásban, Huszár virtus, vígjáték
3 felvonásban. Psylander leggrandiozusabb
szerepében látható. Egy bevezető. Szombaton
és vasárnap: A bánat asszonya, drámai filmjáték 5 részben, magyar film-miivészek és Vásárhelyi Sárival a főszerepben. A megsebzett
lélek, dráma 3 felvonásban. A
szalmaözvegy
örömei, vígjáték.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Varrtay L.

Szegedi Újságírók Egyesülete.

Franciaország szakított F i n n országgal
Bern. október 15. A //avas-ügynökség
jegyzéket hoz nyilvánosságra, amely szerint
Franciaország Finnországgal megszakította
a
diplomáciai érintkezést, minthogy Finnország
köztársaság helyett törvénytelen módon monarchikus államformát állapított meg és egy
német herceget választott meg királynak.

a Tisza-szálló

nagytermében

okt. 19-én este fél 9

órakor.

SZEREPELNEK:
B a b i t s Mihály,
Schöpfiin Aladár,
Földi M i h á l y ,
O d r y Ái p á d é s
Juhász Gyula,
•

Paliig Matild.
•

Enver pasa ellen revo'vermerényietef követtek ei
Szaloniki, október 15. Szerdán revolvermerényletet követtek el Enver basa elleti. Több
lövés dördült el és a német tiszt, aki Enver
basát kisérte, megsebesült, de maga Enver
basa sértetlen
maradt.
Konstantinápolyban
óriási a z izgalom.
A

fcajo

szociáldemokraták

vizs-

gálatot követeinek az e r e d m é n y telen békeakciók

ügyében

München, október 15. A bajor szociáldemokratáik országos ülése határozati javaslatot fogadott el, amelyben állambiróság ösz"szehivását követeli annak megállapítására, kiket terhel a felelősség az előbbi békeakció
eredménytelenségéért. Vizsgálatot kell indítani abban az irányban is, — mondja a határozati javaslat, — hogy ki'k felelősek a háborús
szerencsétlen kimeneteléért és az óriási áldozatokért és ez alól a vizsgálat alól nem
szabad kivonni senkit, akármilyen magasan
álló személyiség legyen.

Levetett ruhákat, fegyvereket, régiségeket magas árban vesz
K R ÉMER HossuthDajas-sugílpuí 3. Telefon 773.

Es
lQ szeoeűl tenerö HozuefüO Iroda Butotszállítási és be-

HELYARAK: Páholv 3 0 . - ,
hely 6

WVFVr

'~

zsöllve 1 0 . - ,
á!lóhel

y

•

I. hely
diák

"

jegy 2.— K. és tiz százalék vigalmi adó.

A Nyugat régi és most belépő előfizetői
jegyet féláron kapnak.

két

Nincs többé fogfájása -annak, ki a
w—a *
t a
a
0 használja.

f i e r a szájvizet

ápoló kfszjtmény. Egy üveg ára 2 K. 50 fillér,
topható BRRCSny KHRDIü! győfiifszertárában Szétheiíyi-fÉr 12. sz.

Virágbáz
g y ö n y ö r ű virágok,
pontos kiszolgálás,
olcsó á r a k ! ! !

^

Magyar-nemet gyorsire
.
V

tanítványokat vállal teljes kitanitásra
Báró Jósika-u. 14. 11. emelet 6. szám.

^
•

•«

Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket,
melynek elintézését őszintén vállalja
Havas Jenöné.

raktározási

Hajőszülés ellen

váljalat

UNGAR BENŐ
szállító.

Telefon: 4 3

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

Szeged, 1918. október 16.

DÉLMIAIGYARORSZÁG
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ntorob mi

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivataja.

Hirdetmény.
Értesítőm a város közönségét, hogy az ellátatlan
lakosság részére beszerzett káposzta megérkezett és
azt az igényjogosultak a maximális áron a Tisza Lajoskörut 51. szám alatti raktárban átvehetik.
Szeged, 1918, október 15.
10,615/918. ké. szám.

Balogh Károly,
v. tanácsnok,

1—3

a közélelmezési hiv. vezetője.
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A m. kir. minisztériumnak az 1918. évi termésből
származó tengeriért fizetendő ártöbbletről
kiadott
4484/1918. M. E. számú rendeletét az alábbi eredeti
szövegezésben hozom az érdekeltek tudomására,

b §•

Azoknak, akik az 1918. évi termésből származó
tengerifeleslegüket legkésőbb 1918. évi november hó
15-ig a Haditermény Részvénytársaság (Horvát-Sziavonországokban az ottani Országos Ellátási Részvénytársaság) illetékes bizományosának közszükségleti célokra való megvételre önként felajánlják és az a halóság, illetve a Haditermény Részvénytársaság által megszabott időben leszállítják, térítésül a 764/918. M. E.
számú rendeletben meghatározott legmagasabb áron és
a 2668 1918. M. E. számú rendelettel mm.-kint a fajtengerire 15 K-ban, a közönséges és kevert tengerire
pedig 10 K-ban megállapított ártöbbleten felül még
további 15 K ártöbbletre van igényük.
Ugyanilyen további ártöbbletre van igényük azoknak is, akik az igénybevétel tárgyában eljáró hatóság
rendeletére a közszükségleti célokra történt igénybevétel folytán beszolgáltatandó tengerimennyiséget a hatóság, illetve a Haditermény Részvénytársaság (HorvátSzlavonországokban az ottani Országos Ellátási Részvénytársaság) által megállapított határidőig tényleg beszolgáltatják.
Jelen rendelet a 764 1918. M. E. számú rendelet
határozványait egyébként nem érinti.
3. §•

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Hatálya kiterjed a magyar szent korona országai •
nak egész területére.
Szeged, 1918 október 14.
10931/1918. k. é. szám.

Kertész Sándor

kárpitos é s bútoráruházában,
Telefon 1576.

Feketesas.utca
kérem a cégre figyelni.

DUSCHAK HENRIK

Londoni-körut 14, sz.

Elvállalok fürdőkádak, vasbutorok zomancozását (emailirozás) száritóban
ráégetve, valamint szobafestést, mázolást és mindennemű fabútorok
^
fényezését a legjobb kivitelben felelősség mellett.
^
TELEFON
_ _

537.—

a.

__

Tanoncok jó fizetéssel felvétetnek.
"]_ _

4.

U L t o r o -fcfE a T,
Winkler

Sándor

lakberendezéseke és antiktárgyakat
vesz és elad
_j
—

Szeged, Mikszáth Kálmán-utca 6.

Telefon 15-06.

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

jó fizetéssel a < ónnal felvétetik.
Ajánlatok postafiók 150.

lein mese az Ifő
gíppöl, hegy a

" KÉMÉ m i

épület-," mülakatos, házicsengős z e r e l ö é s gépjavitó-műhelyt
nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: épület-vasalások, zár-javítások,
tűzhely-, üstház-készités és javítás, redőnyök
szerelése és javítása, villanycsengők szerelése
és javítása stb. pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hívásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

Donáth Gyula,
lakatos-mester.

mesések, mert a szakműhelyében javított í r ó gépek tényleg mesések.

Dr. Somogyi Szilveszter,

Jánosik János
szűcsmester. Kígyó-utca 2. sz.

polgármester.

Szőrmekabátokat mérték után legdlvatosabban készítek. Átalakításokat és javításokat jutányosán vállalok.

rőgépszaiag
szénpapir s t b
uj és hazsnáif
r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak
SZEGED,
Széchenyi-tér Teleion 3 — 6 3 .

harisnyák, keztyíik,
menyasszonyi koszorúk

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az őszszes hangszerekben és alkatrészekben

és fátyolok nagy választékban
a legelegánsabb kivitelben megérkeztek
T. Géczy Piroska női kalap divattermében

Babos Sándor

TFitft6

Iskolr. utca — 8. Szolid árak.

Szeged, Széchenyi-tér. (Korzó-mozi ház.)

Gyászkalapokban

U j és a n f i k selyemfényű

SZEGED
C s e k o n i c s - o . ft.

Széchenyi-tér 97.

Telefon 354.

Tataion 8 5 F .

perzsaszőnyegek

X Szegedi Mezőgazdasági Ipar r.-t. Szeged. X

X Paprika-őrlést
X
«

állandóan nagy raktár.

elvállalunk, nagyobbított kitűnően
— működő paprika-malmunkban. —

|

Kárász-utca (Wagner-palota.)

•
X

fPasriHa ufritMifiiiiiiil f

| R ó z s a - m a l o m KáSSríi" t
X

Telefon 8 5 1 .

Telefon 851.

Férfi- és gyermekruha s z ü k s é g l e t
legmegbízhatóbban és legolcsóbban
beszerezhető.

Földes Izsó
ruhaáruházában Kárász-utca 7 sz:

Telefon: 5-95.

Telefon: 5-95.

I

^

Polgári- és egyenruha
. . v . szabó-üzlet.
v.\

Megrendelést fazon, munkát
fordítást, átalakítást vállal

URI S Z A B Ó ÜZLETE

Telefon 818.

KjSícsey-utca 4.

LoDlobH H á l i i ü

szönyegáruházában

Szeged,

S C H A T Z m. FIAI

„Weteor" rendszer, nagy választékban
és legolcsóbb árban kaphatók
Bruckner Testvérek Vasudvar Szeged,
Tisza Lajos-körut és Kossuth Lajos-sugárut
sarok. Ugyanott Sackrekék és vasboronában
is állandó nagy raktár van.

W

J^aria

Jfígoston

f o g m ü t e r m e

Mintaraktár Takaréktár-u. 8. sz.
Ipartelep Török-u. Kossuth
Lajos-sug. sarok. Alapítva 1892.

fürdőszoba berendezések öntötvas fürdőkádak szolid árakon.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

Xiggc-utca
LTelefon

<3

1.
13-—6%.

