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Békesség!
Irta: Juhász Gyula.
E szentséges, dicső magvar forradalom
a nemzeti becsület és emberi igazság jelében
Indult és győzött. A mi forradalmunk az erőszak és elnyomás uralmát akarta és tudta
megdönteni. Tiszta öntudattat, nyugodt önérzettel állunk ma már egész világ előtt. Ami
eddig üldözött vagy mellőzött szépség, jóság,
igazság volt, azt ma diadalra segíti egy uj
rend* egy uj világ, amely szebb, jobb, igazabb akar és tud is lenni minden eddiginél.
Ebben a szent és -jó forradalomban, amely
sajnál minden csöpp kiontott vért és megvéd
minden parányi életet, ne legyen szava a
méltatlan, az ártalmas gyűlöletnek és ha Eszméink végső győzelméért bátran és rendületlenül harcolunk, ebbe a nagyszerű küzdelembe nem szabad és nem lehet belevinni
mérgezett fegyvereket!
Ugy hallom, hogv vannak, akik az utcán
védtelen és ártatlan papokat inzultálnak és
például a mindig hazafias és kezdettől demokratikus magyar kegyes tanitórend tagjait nyilvánosan és ellenségesen a csuhások
gunyszavával illetik.
Az ilyen eljárás, polgártársaim, ezekben
a különben is robbanékony napokban nagyon
• lealázó és igaztalan:. Ha vannak papok, akik
talán megfeledkeznek valódi hivatásukról és
imiilyen állásban nem akadnak ilyenek, az
egyének hibájáért vagy bűnéért nem szabad
derék, tisztes és érdemes más egyéneket büntetni. Ami a magyar papokat és éppen a keresztény papokat illeti, ne feledjük, hogy
Hock Já'nos vezére a Nemzeti Tanácsnak és
azt se, hogy a magyar köztársaság diadalmaskodó gondolatának első vértanúja1, Martinovics is pap volt, sőt apátur, a tüzes magyar érzésű szegedi Dugonics András ikeigyesrendi szerzete? és ne feledjétek, hogy
ami a magyar függetlenség eszméjet! illeti,
évtizedeken keresztül a hazai piaristák voltak
azok, akik a jövendő magyar nemzedékek telr
foeBe" a most kivirágzó sz'abadság vágyát és
akaratát elhintették.
• .
Én az alsópapságnak nagy demokratikus
hivatását látom, de természetesen nem a dinasztikus Arisztokrácia égisze alatt folytatott,
remélhetőleg örökre levitézlett klerikalizmus
irányában. De mérjünk egyenlő mértékkel és
nézzük az érem másik oldalát is.
Amilyen oktalan és jogtalan a! gyűlölet
01 pap ellen, aki ember és pedig igen sokszor
ttagyon
értékes és hasznos ember, éppen
olyan oktalan és jogtalan, embertelen és igaztalan a zsidógyűlölet, akármilyen kenetteljes
és áíszenteskedő képmutatás formájában jelentkezik is.
A kapitalizmus bűneiért zsidó testvéreinket és honfitársainkat gyűlölni, vagy éppen
büntetni éppen olyan esztelenség, mint a klerikálizmus vagy reakció ostobaságaiért vagy
hitványságaiért gyűlölni, bántalmazni ia reverandát viselő embertársat.
A kapitalizmus, amely az imperializmus
és a vele szövetkezett militarizmus égisze
alatt zsákmányolta ki, vérezni és verejtékezni, nyomorogni és pusztulni hagyta az emberiség szinét, virágát, e bűnös és erősza. ikos kapitalista rendszer, e régi rend, e régi
Jvilág, testvéreim^ma elérkezett ahhoz az ösz-

szeomláshcz, amelyet a nagy Marx megjósolt és amely összeomlás egy minden emberi akaraton fölülálló, vak, de vakságában is .
böícs és diadalmas világtörvény parancsa
és eredménye.
Mi, akik e világtörvény látói, tudói és
szerény eszközei vagyunk, nem harcolunk
emberek ellen, nem törhetünk lelkek és életek ellen. Itt arról van szó mindenekelőtt,
hogy az uj rendet, uj világot, azt a boldogabb
jövendőt, amelyről; 'annyit álmodtunk és 'daloltunk és amelyet annyi kétségek közt hittünk, minden erőnk szerint és pedig a legjobb erőnk szerint, lehetőleg tisztán,_ vértelenül, becsülettel, emberséggel építsük föl, kárt
nem téve se telkekben, se életekben,, amelyek
ma a világ minden kincsénél, az összes háborús nyereségeknél drágábbak és szentségesebbek előttünk. Tehát amint botorság és
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Csütörtök, november 7 ,
hálátliamság Martinuzzi vagy Martinovics
utódait ok nélkül bántalmazni akár egy roszszul használt szóval is, épen olyan botorság
Heine és Semmelweisz, Kiss József és Makai
E m i véréből valókat inzultálni bármi módon,
azért,, mert annak születtek.
Es, hogv pétimus, demusque
vicissim,
mi is elvárjuk mindnyájain, e magyar fórra'dialom lelkes és igaz megálmodói és meghata
cölÖi, liogy se a pap ne bántsa a zsidót, se a
zsidó ne gúnyolja a papot,
Hiszen mindenekfelett, ma elsősorban a
magyarság szentséges és igazságos íorradaD
mának katonája keit, hogy legyen minden te?
remtett lélek ezen a földön, hol eddig ís élni
és halni kellett, de ezután érdemes is lesz élni, álmodni, alkotni, embernek és magyarnak
lenni.
Ugy legyen!

Wiison válasza Németországnak az
antant kékejelfételeiről
Az antant hajtandó Wiison alapelvei szerint békét kötni, de a tengerek
szabadságának ügyében teljesen feniartja elhatározását a béketárgyalásokra. —- A megszállva tartó t területeket helyre keli állítani és
az okozott károkat meg kell téríteni.

Németország bizottságot küldött ki a fegyverszüneti
feltételek átvételére. Brüsszelken és Versaillesben
lesznek a béketárgyalások.

Bajor csapatok betörtek Tirolba.

Megszállták Kufsteint, Salzburgot és Innsbruck felé
vonulnak.

Károlyi és Jászi megérkeztek Belgrádba.
Németország eddig még a jegyzékváltás'oknáll tart, de alkalmasint ő is rövid időn belül rá fog lépni arra az útra, amel ynem csupán az eszmecserékhez, hanem a béliéhez vezeti Ma nyilvánosságra jutott az a válasz, a
melyet Wiison Németország legutóbbi jegyzékére adott. Wiison radvalevően közölte a
Németországgal váltó t jegyzékek szövegét
szövetségeseivel. Az antant gondosan áttanulmányozta a jegyzékeket és 'közölte békefeltételeit WilsonnaJ. Ezt adja most tudtul az
Egyesült-Államok einöke Németországnak. A
válaszban az a legfontosabb — mert Magyarországot is közelről érinti, — hogy az antant
hajlandó Wiison alapelvei szerint tekét kötni
Németországgal, csupán a tengerek szabadsága ügyében van különvéleménye, amelynek
a béketárgyalásokon akar érvényt szerezni.
A helyreállítás és kártérítés kérdésében W fisán és szövetségesei egyetértenek. Állítólag
már a német békedelgálció elutazott Foch tá-

bernagyhoz, hogy átvegye az antant fegyverszünet iés
tekefeltételeit.
fi
Közben pedig bajor csapatok — a „haza védelme" ürügyén vagy okán betörtek Tirolba, városokat szálltak meg és folytatják
előnyomulásukati Különös lépés ez a teketárgyalások fölvétele előtt. Alighanem megbőszülj a magát. Ugy látszik, hogy Németor®
szagon is csak egy nagy megrázkódtatás segíthet.
A mi tekénk kedvezően halad előre. Károlyi miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter Belgrádba érkeztek. Magyarország jói
szándéka minden kétségen felül áll; bizunik
benne, hogy velünk szemben az antant ugy
fog eljárni, mint azokkal szokás, akik őszinte
barátai és ttem veszélyeztetői kivannak lenni
a szabad népeknek és a müveit emberiség
minden hasznos és1 haladást jelentő ügyének.
Budapest, november 6. A Magyar Távirati Iroda jelenti Berlinből:
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Az (Egyesült-Államok ide november 5-éri
Szikratávíró utján megérkezett jegyzéke fordításban igy hangzik:
Október 23-iki jegyzékemben közöltem
önnel, hogy az elnök jegyzékváltását közvetítette az Egyesült-ÁlHamokkaí szövetséges
kormányoknak, rájuk bizva azt, hogy aimenynyiben ezek a kormányok hajlandók a békét
a közölt föltételek és alapelvek mellett megköti , a saját és az Egyesült-Államok katonai
tanácsadóit hivják föl, ihogy Oly fegyverszünet föltételeit terjesszék a Németország ellen
szövetkezett kormányok elé, amely a résztvevő népek érdekeit teljes mértékben
megoldja
és korlátlan hatalmat biztösit a szövetstgeS kormányoknak
a német
kormány
által elfogadandó béke részletetnek
mégúiiajútdsira és
kikériyszeritésére,
amennyiben ezek katonai szempontból a
•fegyverszünetet lehetségesnek tartják.
Az elnök a szövetséges kormányoktól
most e r r e a jegyzékváltásra vonatkozó, megjegyzésekkel kapcsolatos emlékiratot kapott,
amely igy hangzik:
„A szövetséges kormányok az Egyesült-Államok elnöke és a német kormány
között történt jegyzékváltást gondosan
mérlegelték. A következő föltételek mellett hajlandók békét kötni a német tiprmánnyal azon békeföltételek
alapján,
amelyek az elnöknek
1918. jamidr
8-ún a kcmgrésszusház
intézett beszédében,
valamint későbbi
beszédeiben lefektetett 1elveken alapulnak.
U tahitok kell azonban arra, hogy a
, tengerek szabadságának szokott módon
: fölfogott fogalma különböző magyarázatokat (határozmányokat?) enged meg,
amelyek közül
egyeseket
nem ismerhetnek el. Ezért ebben az ügyben
a békekonferencián való megjelenés alkalmával
Iteljesen szabad kezet
kell a magunk számára fen tartanunk.
E z e n kivül az elnök az 1918. évi január
8-án a kongresszushoz intézett beszédében lefektetett elvekről kijelentette, ihogy
a megszállott vidékeket nemcsak ki kell
üríteni és föl kell szabadítani, hanem
helyre is kell állítani. A szövetséges kormányoknak az a nézete, hogy a föltételek
értelme felőli nem lehet semminő kétség.
Értik alatta azt,
ihogy Németország szárazföldi, vizi és lé,. gi támadásai által a szövetségesek polgári lakosságának és ezek birtokában
okozott károkért
kárpótlást keli, hogy
nyújtson."
Az elnök megbízott engem annak közlésével,
hogy az emlékirat utolsó részében foglalt m a g y a r á z a t t a l egyetért.
Az elnök megbizott engem azzal, kérjem föl
Önt, hogy közölje a német kormánnyal, hogy
Foch tábornagy az Egyesült-Államok kormányától és a szövetségesek kormányaitól fölhatalmazást kapott arra,
hogy fogadja a német knrntánynak a
szükséges meghatalmazással
ellátott
megbízottait
é s tudomásukra hozza a fegyverszünet föltételeit.

LANS1NG.
A lEo/ZMigynökség megjegyzése: A hi-

vatalos szöveg még nem érkezett meg.
Berlin, november 6. Amsterdami távirat
szerint Newyorkból jelentik, hogy
Loodge
szenátor egy népgyűlésen beszédet tartott és
többek közt a következőket monsotta:
— Wilson elnöknek nem volt döntő
befolyása a fegyverszüneti föltételek
megállapításába. Ezzel szemben a békekötésnél szigorúan a Wilsoji által megállapított alapelveket kell végrehajtani.
Berlin, november 6. Elterjedt hírek szerint megérkezett Wilson válasza a (legutóbbi!
német jegyzékre. Válaszában Wilson 'közli az
antant állásfoglalását az ő programja, valamint a kártérítés kérdésében és
felszólítja a kormányt, ihogy küldjön ki
követeket a fegyverszüneti és békefeltételek átvétele iéljából.
Bern, nóvember 6. Illetékes helyen nyert
információ szerint a béketárgyalásokat Brüszszelibcn kezdik meg és versaillesben fejezik
be.
Berlin, november 6, A Magyar
Távirati
Irodának jelentik Berliniből: A fegyverszünet
megkötésére és a béketárgyalások
fölvételére
kiküldött német delegáció tagjai ma este Berlinből nyugatra utaztak.
Genf, november 6. A Times Parisból arról értesül, hogy az antantszövetségesek meg
egyeztek a fegyverszünet föltételeiben, A szövetségeseknek a francia fronton elért sikerei
alig hagynak fenn kétséget aziránt, hogy a
németek e föltételeket el fogják fogadni.
London, november 6. Az alsóházban
Lloyd Geárge miniszterelnök közölte, hogy a
szövetségesek megkérték
Wítson
elnököt,
hozza a német kormány tudomására,- hogy ha
megkívánják tudni a szövetségesek fegyverszüneti föltételeit, forduljanak a Szokásos módon Foch tábornagyhoz.
Paris, november 6. (Havas.) A versaiilesi legfelsőbb haditanács tegnap befejezte rryimkálatait. A haditanácsban résztvevők között
teljes megegyezés jött létre.
Berlin, november 6. Gröner tábornok első főszállásmester Berlinbe érkezeit és a- hadikabimet ülésén jelentést tett a helyzetről.
Gröner tábornoknak az a fölfogása, ihogy mielőbbi békekötésre van Szükség.
Innsbruck, november 6. Bajor csapatok
Rosenheim felől betörtek Tirolba és Kufsteint már megszállták. A tiroli nemzeti tanács kedden éjjel háromnegyed 11 órakor a
bajor hadügyminiszter a következő táviratot
kapta:
Az antant és Ausztria között létrejött
fegyverszünet föltételei arra kényszerítenek
minket, hogy országunk határainak biztosítására csapatokat küldjünk Tirolba. Katonáinkra az a föladat hárul, hogy az osztrák sereg elvált részeit kelet felé irányítsák és az
országot a íegyeimetlenségge! szemben védelmükbe vegyék. Elöcsapataink november 5-én
átlépték a határt. Nagyobb csapatok követni
fogják őket.
Ugy jövünk, dánt barátok.
Elvárjuk, hogy sem az osztrák-német állam,
sem a parancsnokság nem fog utunkba akadályokat görditeni.
Arra az esetre, ha ez mégis megtörténnék, a bajor csapatok utasítást kaptak, hogy fegyveres
erővel
nyissanak
maguknak
utat.
Von
Delmensingen
I ;r
f
yezSnylÖ tábornok. -

Szeged, 1918. november 7. j
Innsbruck, november 6. A Magyar Távirati Irodának jelentik: Az Innsbruckén Nachrichten a bajor hadügyminiszter közlésével
kapcsolatosan ezeket irja:
A német-osztrák állaim sajnálattal vette
tudomásul a fegyverszünet föltételeit. ÉszakTirol sok helységében, ahol a mostani viszonyok közt sokat szenvednek,
örömmel fögják üdvözölni a rendcsináló csapatokat.
Salzburg, november 6. Ma délután mintegy két zászlóaljnyi bajor csapat érkezett
ide, akik a hegyek között akartak tovább
utazni, A tábori szállításvezetőség megtagadta & további szállításukat, erre egy bajor
tiszt a katonai állomásparancsnokságtól! követelte a vasúthálózat átengedését. Az állomásparanicsitokság megtagadta ezt és amikor
a bajor tiszt megmaradt követelése mellett,
a balior csapatok átvonulása ellen óvást emelt.
A Nemzeti Tanács írásban tiltakozott a bajor
csapatok átvonulása ellen. A bajorok ezután
folytatták előny ómul ásukat •Schwarczancb—
St. Faith irányában.
Innsbruck, november 6. A hadtápterületen nagy zűrzavar uralkodik, de a gyilkosságokról szóló hirelv túlzottak. W u r m tábornoknak, az Isonzó-hadsereg parancsnokának
megöletéséröt elterjedt hírt eddig nem erősítették meg.
Bécs, november 6. A bajor hadügyminiszter kiáltványt tett közzé, amelyben a tiroli
bevonulást azzal indokolja, hogy a haza védelmére tettek
lépéseket.
Bécs, november 6. Az osztrák-német államtanácsban általában az a vélemény, hogy
az észaik-tiroli események nagyobb
súrlódás
nélkül mennek végbe, miután Németország folyamatban levő közvetlen
békétargyalásai
fpjytán |rövidesen véget kell érniök.
Bécs, november ő. Itteni körök értesülése szerint a bajor csapatok Tiroi északi és
középső részét
megszállják.
Ezzel Tirol elszakadása téimyé válik.
A bajor csapatok Kufstein elfoglalása után
Innsbruck felé vonulnak.
Bécs, november 6. Az osztrák-magyar
hadvezetőség a német csapatoknak Tirolon és
•más osztrák területen való átvonulása ellen
tiltakozott a német hadvezetőségnél, úgyszintén az osztrák-magyar külügyminisztériumnál. A mostani körülmények között
nem vágyunk 1abban a
helyzetben,
hogy a németeket Szándékuk
végrehajtásában
megakadályozhassuk.
Bécs, november 6. A bajor csapatok
Salzburgon át dél felé vonulnak. A salzburgi
Nemzeti Tanács tiltakozást jelentett be.
Budapest, november 6. A minisztertanács elhatározta, hogy maga Károlyi miniszterelnök utazik le Belgrádba Franchez D' Esperay tábornokhoz. A magyar békedelegáció,
élén Károlyi Mihállyal, tegnap éjjel félkettőkor indult eli a Ferencvárosi pályaudvarról. Á
delegációval együtt Jdszi Oszkár is. Lovászy
Márton kultuszminiszter és Berinkey Dénes
igazságügymiraiszter nem utazott el.
Károlyi Mihály távolléte alatt a minisztertanács elnöke Batthyány Tivadar belügyminiszter desz. A miniszterelnököt egyébként
távolléte alatt Lovászy Márton helyettesíti.
Újvidék, november 6. Károlyi, Jászi é s
miniszter és kiséretük m a reggel külön vonaton ide érkeztke. Payer főkapitány és Török
határrendőrkapitány jelentest tettek az ujvR

<jéki helyzetről. A miniszterelnök megelégedését fejezte ki a városban uralkodó rend fölött:. A miniszterelnököt megérkezésekor lelkesen ünnepelték. Egy -leány virágcsokrot
nyújtott át a miniszterelnöknek, aki kiséretévet- kilenc órakor hajón Belgrádba utazott.
G a r a m i miniszter a közgazdasági
átaiakulásról.
— A gyárakban már békeájukat
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gyártanak. —•

Budapest, november 6. Garami kereskedelemügyi miniszter egy újságírónak -kijeleiv
tette, hogy a magyar politikai és közgazdasági élet évtizedes mozdulatlanságát most
hetek, sőt napok alatt kell helyrehozni. Ez
ivem miegy zökkenés nélkül, az ilyen átalakulásoknak személyi kérdések megoldásával
kell kezdődniük. Kijelentette a miniszter, hogy
a központokat a lehető leggyorsabban föloszlatja. ^Természetesen van köztük olyan, a
melynek likvidálása, hosszabb időt vesz igénybe. A legfontosabb a széninség megszüntetése. A szénszállítmányokat Csehországban feltartóztatták és intézkedés történt, hogy a cseh
-kormánnyal ezen kérdést 'haladéktaBmil rendezzük. Gondoskodtunk arról, hogy az öszszes városok, elsősorban Budapest közüzemei föltétlenül ellátva legyenek szénnel. Lehet, hogy a vasútnál kénytelenek leszünk nagyobb üzemredukciót elrendelni, nemcsak a
.szénhiányra való tekintettel, de a drága
nyersanyag megkímélése szempontjából is.
Napok előtt elrendeltem az összes muníciógyárak munkájának megszüntetését, amenynyiben lehetséges, békecikkek gyártásának
azonnali megkezdését. Például a bőr és textilgyárakban ma már mindenütt békeárukat
gyártanak. A municiógyánakban nagyrészt
szünetet a munka
Windischgratz még mindig
szerepel
Bern, november 6. Vasárnap érkezett ide
Andrássy megbízásából herceg
Windischgmetz, aki ugy nyilatkozott, hogy a külügyminisztérium a békekötésig közös marad. Az
itteni követségen azt hiszik, liogy a kettős
monarchia szétbontása nem végleges. Nagy
szükség volna az önálló külügyi képviseletre
azonnal, inert a mostani helyzet rontja Magyarország tekintélyét és kilátásait.
B á r ó Kazyt Laibachban
letartóztatták
Budapest, november 6. A délszláv katonai parancsnokság b(iró Kazy József országgyűlési képviselőt Lailbachiban
letartóztatta.
Báró Kazy tudvalevően báró Szurmay
Sándor honvédelmi miniszter felhívására több
képviselőtársával az olasz frontra akart utazni, hogy az ott harcoló magyar katonákat
megnyugtassa. Amikor a vonat a laibachr pályaudvaron megállott, a képviselő kocsijába
belépett egy kapitány, egy számtiszt és több
szuronyos baka kíséretében. A kapitány igazolásra szólította föl a képviselőket. Amikor
Kazyhoz ért. aki alezredesi egyenruhában
utazott, kijelentette, hogy letartóztatja.
Rend a budapesi-ujvidéki vonalon
Ujvidélc, november 6. A budapesti—újvidéki vonalon csend és nyugai-om uralkodik.
Az újvidéki állomáson a magyar és szerb
nemzeti tanács tart rendet. A két nemzeti tanács testvériesen együttműködik.

Elkészült az uj választójogi javaslat
Budapest, november b. Az u j választójogi törvényjavaslat elkészült. A javaslat
mindössze huszonnégy szakaszból á l , alapja
az általános, titkos, községenkinti, egyenlő választójog. Korhatár férfiaknál és nőknél huszonnégy év.
Férfiaknál megköveteli a javaslat a fél
évi helyben lakást, a nőknél az irni-olvasni
tudást. A korhatár alól kivétetnek a tisztek
és altisztek, akiknek valamilyen vitézségi érmük, Károly csapatkeresztjük vagy sebe-

sültérmük van. A választási eljárás nagyjában ugyanolyan, mint azt az 1918. évi törvénycikk megállapítja. A választójogi javaslattal kapcsolatban most dolgozzák át az 1914.
évi kerületi beosztást. Batthyány belügyminiszter a választójogi javaslattal egyidőben
javaslatot.fog benyújtani a főváros, illetve! a
törvényhatósági és községi választójog reformjáról. A revízió az általános, titkos választójog alapján fog megtörténni.

Hock János a Károlyi-párt
elnöke

jegyforgalom rendezése dolgában. Majd pedig a jegybank vezetőségéve! és a német-osztrák kormánynak e célra kiküldötteivel érdemben- tárgyai a bankjegykérdés rendezéséről. Alapos a remény, hogy a bankjegyforgalom zavartalansága biztositható lesz.
A tárgyalások befejezése után megindulnak a tárgyalások az önálló m a g y a r jegybank
fölállításához szükséges intézkedéseikről.
Bécs, november 6. Beck Lajos egy újságírónak kijelenítette, hogy a z önálló magyar bankot a békekötés után föl fogják állit ani

Budapest, november 6. A Politikai Híradó jelenti: A Károtvi Miíhály gróf vezetése
alatt álló függetlenségi 'és 48-as párt értekezletet tartott és a miniszterelnök Károlyi
helyébe Hock Jánost választotta meg pártelnökké.
A bankjegyforgalom

rendezése

— Beck Lajos bécsi ídr,gyalásai,

—

Budapest, november 6. A Politikai Híradó jelenti: Beck Lajos kormánybiztos Bécsben a magyar k o r m á n y megbízásából megjelent az osztrák-német államtanács elnökségénél, hogy a két kormány között érintkezést létesítsen. A kormánybiztos a Károlyikormány és a z egész magyar nemzet testvéri
üdvözletét tolmácsolta az osztrák-német államtanács előtt. Aztán Beck kormánybiztos az
államtanács elnökségéve! és Aáler Viktor külügyminiszterrel megkezdi tárgyalásait a bank

Az A p p o n y ' - p á r t is feloszlik
— Apponyi

visszavonul.

—

Budapest, november 6. Az, Apponyi-párt
holnap értekezletet tart, hogy jövő magatartásáról határozzon. Húr szerint, Apponyi elhatározta, hogy visszavonul a politikai élettől
Elhatározását a Ház legközelebbi ülésén fogja
megokolni. Az értekezlet alkalmasint kimondja a párt föloszlatását.

Tiz nap alatt az összes magyar csapatok hazaérkeznek az olasz frontról.
Bécs, november 6. A Slavische
Kdrres- | tani, akkor a legközelebbi tiz nap alatt az elpondenz jelenti: Laibachban tegnap, október j szállítás zavartalanul fog végbe menni.
5-én délután négy óra 30 perckor föladott
Laibachban kedden délután öt óra 30
távirat közli, hogy az olasz frontról vissza- perckor ezt a táviratot adták föl: Triesztben
özörtlő magyar és osztrák csapatok ebben az eddig 7000 főnyi katonaság van. Az olasz
órában körülbelül elérték az adelsbergi vo- parancsnok átvette a katonai és polgári igaznalat. Három-négy napon belül a visszaözön- gatást. Arra törekszik, hogy a szláv mögötlő csapatok nagy tömegekben fognak bai- tes országrészt teljesen elszigetelje Trieszttől.
bachba érkezni. Eddig az elszállítás rendben Remélhetőleg sikerülni fog a nyugalmat fenmegy és -ha a mostani tempót meg lehet tar- tahani.
M a g y a r és angol katonák <
szívélyes találkozása

Rumén

Budapest, november 6. A Politikai Híradó jelenti: Air szerint Rum a községbe angol
csapatok érkeztek, amelyek találkoztak magyar katonákkal, akiket 'barátságosan üdvözöltek. A magyar és az angol tisztek sokáig
a legjobb barátságban voltak együtt.
Szövetkezzenek a m o n a r c h i a
széthulló alkatrészei
— Lord Róbert Cecill beszéde.

—

Húga, november 6. A (lapok jelentése
szerint lord Róbert Cecill az újságírókhoz intézett beszéde során többek között rámutatott arra. hogy az osztrák-magyar monarchia
széthulló alkatrészei újra szövetkezzenek.
A külügyminisztérium m a g y a r
tisztviselői Budapesten
Bécs, november 6. A külügyi hivatal magyar tisztviselői ma különvonaton Budapestre
utaztak.

Rutén-osztrák osztagok
C h o l m ellen.

vonulnak

Budapest, november 6. A varsói lengyel
hadügyminiszter jelenti,, hogy erős
ruténosztrák osztagok Cholm felé vonulnak előre.
Ilyen osztagok koncentrikus mozgása Volhyniában is észlelhető. Kelet-Galíciában- és
Ollóimban is a lengyelség szempontjából igen
komoly a helyzet. Kedd óta a Krakkóból kelet felé induló vonatok csak Rzezowig közlekednek, mert a sinek kelet felé föl vaunak
szedve. A lembergi utcai harco-k alatt a magyar katonaság teljesen semlegesen
viselkedett.
A zsidó hitközség zajos
nagygyűlése
Budapest, november 6. A budapesti izraelita hitközség kezdeményezésére a magyar
zsidó hitközségek küldöttségei szerdán délután- országos nagygyűlést tartottak, amelyen
megjelentek Búza Barna földmivelésügyi miniszter és Juhász Nagy Sándor közoktatás-
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ügyi államtitkár is. Buza miniszter méltatta
a imagyar zsidóság hazafiasságát, Juhász
Nagy államtitkár pedig átadta a kultuszkorrnány üdvözletét. Ezután a miniszter és a z
államtitkár eltávoztak. Távozásuk után elfajult a gyűlés. A cionista egyetemi, hallgatók,
akik a zsidóknak mint külön nemzetiségnek
elismerését követelik, folytonos közbeszólásokkal, fütyüléssel, zenebonával zavarták a
szónókok beszédeit. Székely Ferenc elnök az
ülést fölfüggesztette, a vezető férfiakkal egy
másik terembe ment át és ott folytatták a
tanácskozást.
Prága—Pozsony
Prága, november 6. A N(irodai Llsty jelentése szerint Prága és Pozsdny között a
legrövidebb időn beiül létre jön a vasúti öszs'zeköttetés.
Andrássy

Budapesten

Bécs, november 6. Gróf Andrássy
szerdán délután Budapestre utazott.

Gyula

Vilmos császár lemond a császár'
— cimről.
— „Csak"

porosz

király

akar lenni. —

Berlin, november 6. Vilmos császár hir
szerint nem mond le, csak leteszi a császári
címet és megmarad porosz királynak. A német szövetségi államok igy együtt m a r a d nának és időről-időre különböző államokból
kerülne a kancellár a szövetséges államok
élére.
Tizenkét monitor érkezett
Budapestre
Budapest, november 6. A dunai monitorfottila 12 hajója ma déli féltizenikét órakor
Budapestre érkezett. A monitorokon nemzetiszínű zászlók lobogtak. A monitorokon csak
magyar tisztek voltak, mert az idegen nemzetiségű tisztek elhagyták a hajókat. Pancsova mellett a Bodrog őrhajó zátonyra futott.
A matrózok meg akarták menteni, de a francia tüzérség ebben megakadályozta őket.
Péter s t e r b király bevonult
Belgrádba
Bécs, november C. Itteni politikai körökben hire jár, hogy Péter szerb király már bevonult Belgrádba.
Kielben helyreállott a rend.
Berlin, november 6. A Vorwarts jelenti:
Kietlben helyreállott a reád és nyugalom. A
zendülő matrózok (hétfőn este tárgyaltak
Bausmann államtitkárral, aki megígérte a
követelések teljesítését.
Berlin, november 6. Kiéiből jelentik; A
nyugalom lassankint helyreáll. A városban a
kiéli kormányzó és a katona- és munkástanács által képviselt fölkelők között tizennégy
pontba foglalt megegyezés jött létre.

LEGÚJABB.

BERLIN: (Német hivatalost.) A Schelde
és az Aisne közti csatatéren elszakadtunk az
ellenségtől. Az Oise és a Maas közt nagy
mozdulatot hajtottunk végre. Az ellenség a
nap folyamán követett bennünket.
Grőner,
első foszállásmester.
BERLIN: Az ,orosz diplomáciai képviselők ma reggel különvonaton Oroszországba
utaztak.

M o n d j o n le a német császár
Berlin, november 6. A Frankfurter Zeitung vezércikkben foglalkozik a császár lemondásának ügyével. A lap szerint, miután
sem a császár, sem a trónörökös nem akarnak lemondani, az egész német népnek a legerélyesebben keli a lemondást követelni.

Szegedi földmivelők tanácsa.
Polgárőrséget szerveznek
a külterületen
is.
A Szegedd Gaadaisági Egyesület felhívásár a a szegedi gaadiáik gyűlést (tartottak, melyen
egyhangú határozattal /megalakították a szegedi földművelők tanácsát, mely hivatva lesz
a földimáivelésügyi aoinieztar utasításai szerint a gazdaéretekeket képviselni és a külterület ekein a közbiztonságot femtartani. A tanács lelnöíkéül Bokor Pált. dr. Gerle Imrét és
Dobó Istvánt választották meg, tagjaiul is
egyúttal a polgárőrségek kerületi vezetőiül a
következő gazdáikat: Magyar Péter, Ördög
Vince, Szabó Márton, E n g i Antal, Szél János,
[Bálint Pál, Katona Vince, Varga (Antal, Dobó
János, Köteles István, Ördög Illés, Lengyel
Imre, P a p Antal, Szekeres Vince, Márki Balázs, dr. Teim.es váry Géza, Vetró Sándor, Kálm á n Béla, Borbolya István, Báló István, Zsák
József és Rácz Jánost.
A földímivelésügyi miniszter a .hadügyminiszterrel történt megállapodás alapján a
külterüMekén a köz- és magánvagyon védelmére polgárőrség szervezését rendelte el » ennek a szervezésével a Szegedi Gazdasági Egye
sületet bízta meg s utasította az egyesületet,
ihogy a köz- és magánvagyon védelmére a
polgárőrséget a legsürgősebben szervezze meg
a gazdaközönségből a tisztviselők és alkalmazottak bevonásával. Utasította a katonai parancsnokságot, hogy a szükséges fegyvereket
bocsássa az egyesület rendelkezésére.
A Szegedi Gazdasági Egyesület megbízását bejelentette, a Nemzeti Tanácsinak, mely
azt tuidomiásnl vette s az egyesület működését
támogatja. A polgárőrség szervezését, az egyesület már megkezdte s a fölldmivelők tanácsának tagjait, küldte ki, hogy a külterültet minden egyes ikerül etében (külön szervezzék meg,
ugy hogy a polgárőrség a külterületi közbiztonsági szolgálatot hétfőn megkezdhesse. A
szervezést Alsótanyán Dohó István, Felsőt,ahyón dr. Temesváry Géza, vezeti;.

Megalakult a szegedi
szinésztanács.
Sehol az országban a szín társulati tagok
m é g eddig szervezve nem voltak. Van ugyanis egy Budapesten szókelő Szinészegyesiilet, amelyet szociális hivatásának teljesítésében megbénít az a körülmény, hogy abban a
munkaadók, illetve a színigazgatók is benn
vannak és ezer diplomáciai furfanggal meghiúsítják a színészek osztályérdekeinek érvényesülését.
Szeged az első város az egész országban, ahol a színtársulat tagjai a forradalmi
korszellem parancsára épen ugy, rnint a testi
munkások, megalkották a maguk szinésztanácsát. Az alakulás, amely a színészet történetében korszakalkotó esemény, ma történt
meg a szegedi színpadon. Az Összes tagok
ünnepélyes fogadalom mellett egyhangúlag
proklamálták a színészek szociális, erkölcsi,
kulturális és politikai érdekeinek biztosítására a színész szovjettet. A gyűlést Majíényi
László színművész felkérésére dr. Rúzsa Andor nyitotta meg. Ismertette ezen alakulás
horderejét, jelentőségét és célját és fölszólította a tagokat, a megalakulásra.
Az előadó javaslatára a tisztikar a következőképpen alakult meg. Elnök
Szeghö
Endre, tiszteletbeli elnök dr. Rózsa Andor,
társelnök Ocskay Kornél, alelnök Szilágyi
Aladár és Kertész Endre, titkár Majthényl
László, jegyző Pásztohy Ferenc, direktórium
Kerner Jenő, Izsó Miklós, László Tivadar,

Reéz József, Balogh József, Matáuy Antal,
Halmos Gyula, Bányai Irén, Solymosi Sándor, Domokos Ferenc, Zöldy (VÍIfna, Sugár
Gyula, Étsy Emília. A szegedi Nemzeti Tanácsba delegálták Szeg,hő Endre és Majthényi László tagokat.
A tanács határozatai közül fontosabbak,
hogv a megalakulást és csatlakozásokat bejelentik a budapesti és szegedi Nemzett, Katona- és Munkástanácsnak, hogv a köztársasági államforma mellett nyilatkoztak és szolgálataikat az agitációs munka céljaira táviratilag fölajánlották a kormáttyeinöknek.
Elhatározták, hogy az összes vidéki színtársulatokat hasonló tasácsc'k szervezése mellett fölszólítják egy központi Szinésztanács
megalakítására Szeged székhellyel.
Elhatározták a konzorciális szerződés és
színházi törvények sürgős .revízióját. Már
most egy 4 tagból álló direktóriumot választottak, akik az igazgatóval együtteseit határozzák meg a műsort, a szereposztást és eszközlik a szerződtetéseket. A közkatonák szórakozására és megnyugtatására ingyen délutáni előadásokat fognak rendezni.
Elhatározták, hogy a Közélelmezési Hivatalnál lépéseket tesznek olcsó cipő és ruhanemüek beszerzésére. A direktórium 'küldöttségileg fogja értesíteni a polgármestert, a íősz
ispántt é ^ a szinügyi
bizottságot. Agitációs
alapraa ''üü j t é s tl rendeznek. A tanács Újlaki
Antalt lelkes és értékes támogatásáért tiszteletbeli tagjává választotta meg. A gyűlésen
jelenlevő Almássy Endre az egész tanács ielikes éljenzése közben biztosiitotía a megalakult sz'inésztanácsot szimpátiájáról és támogatásáról.
m iád®
Ezt a tudósítást a színészek küldték be
hozzánk. Ezzel szemben közölnünk kell azt
az értesülésünket, hogv a tanácskozás nem
volt ilyen sima lefolyású ás hogy az igazgató
és a társulati tagok között tebb pontban merült föl lényeges nézeteltérés.

él.
TELEFON

igazgató:

TELEFON

11-85.

VAS S Á N D O R

11-85.

•
Csütörtökön

A legnagyobb szenzáció!

miA MAY
csodásan szép alakítása:

Tatjána
Nagy dráma 4 felvonásban.

•
Előadások

6 és fél 6

Rendes helyárak.

órakor.
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R polgármester nyilatkozik a lakosság ellátásáról.
— E r r e az évre biztosítva van az élelmezés.
A Délmagyarország munkatársa szerdán
fölkereste dr. Somogyi Szilveszter
polgármestert, hogy megkérdezze a bekövetkezett
helyzet mennyiben érinti a város lakosságát
•élelmezés tekintetében*. A polgármester a következőiket válaszolta:
— Erre az évre biztosítva1 van a lakosság élelmezése akkor is. ha egyáltalán nem
érkeznék városunkba éleImiszer-száílitmány.
A meglevő készletekből el tudjuk tartani magunkat.
— A malmokban most őrlik a gabonát,
hogy mindenki már most egyszerre megkaphassa a jövő év májusáig esedékes lisztjét. Mindenkinek a mostani adagok szerint
fogjuk kiszolgáltatni a teljes isztmennyiséget
Ha az őrlésinek közben akadálya volna, a gabonát fogjuk szétosztani. Remélhető, hogy
már a jövő héten megkezdhetjük a liszt szétosztását. Mindenkinek abban a boltban fogiák kiadni a lisztet, ahol azt eddig is kapta.
A zsir és cukor kiosztása most van íoiyamíítbani, de etsak erre a hónapra. Zsirt
személyenkint csak huszonöt dekát adhatunk. Januárban már nem lesz zsir. csak márciusiban kezdhetjük meg ismét a zsir kiosztását, ha közben kapunk a békéscsabai sertésekből. Cukorból a rendes adagot kapja meg
mindenki. A burgonyát már kiosztottuk.
A húsellátás felől is érdeklődtünk a polgármesternél, aki azt válaszolta, hogy a húsellátás is biztosítva van. A katonaságtól kapott a város több mint száz marhát, kedvezményes áron. A hatósági mészárszékek ezt la
Inist az eddigi áraknál lényegesen olcsóbban
mérik ki.
Közélelmezési
bizottság.
A közélelmezési miniszter szerdán táviratot intézett a polgármesterhez, amelybea
fölszólítja tizenkét tagból álló közélelmezési
bizottság alakítására. A miniszter rámutat a
közélelmezés problémájának súlyosságába, a
mit fokoz a frontról hazatérő katonaság ellátásának kérdése. A miniszter fölhatalmazza
a hatóságot, hogv szükség esetén gondoskodjék az élelmiszerkészletek pótlásáról* h a
kell, rekvirálássai. filclmiszerkész'etek a törvényhatóság területén, még a magánháztartásokban is rekvirálhatok.
A tizenkét tagu közélelmezési bizottság
hivatott az élelmezési kérdések megoldására.
A bizottságot sürgősen megválasztják, még
pedig, m i n t a polgármester kijelentette, a
Károlyi-párt, a radikálisok és a szociálisták
sorából.
A menekültek

—

Polgárok!

Megosztjuk velük a szegénységünket,
— mondta a polgármester.
Eddig mintegy százhúsz menekült család érkezett Szegedre. Ezek nagyrésze egyelőre saját maga gondoskodik ellátásáról Itt
említjük meg, hogv a zsidó hitközség már
megnyitotta konyháját a menekülteknek a
zsidó népiskolában.
A tanács és a rendőrség

esküje.

Szeged város tanácsa az u j esküminta
szerint szerdán délelőtt letette az esküt a független Magyarországra a polgármester kezébe. Ezután a közgyűlési teremben a rend1őrség tette le az esküt. A rendőrtisztikar, a
.detektivtestület és a rendörlegénység előtt a
polgármester rövid beszédben ismertette a
forradalmi átalakulást, mielőtt letették volna
az esküt. Az eskümintát Rack Lipór tb. tanácsnok olvasta föl
Szerdán tette le az esküt a tűzoltóság is.
Csütörtökön délben tizenkét órakor teszik le
az esküt azok a városi alkalmazottak, akik
eddig még nem esküdtek föl az uj eskümintára.
Négyezer
polgárőr.
Polgárőri szolgálatra eddig négyezrem
jelentkeztek. Ebből háromezerkilencszáz esik
a belterületre, száz a tanyákra. A nemzetőrség szervezése most van folyamatban s h a
az megalakul, megszűnik a polgárőrség, a
mélyből a nemzetőrségbe át fogj ás venni az
alkalmas, megbízható elemeket. A nemzetőrség megalakulásáig a polgárőrség teljesít
közbiztonsági szolgálatot.
Dr. Szalay József főkapitány és Palásthy
főhadnagy, a polgárőrség parancsnoka, fölutaznak Budapestre, hogv tanulmányozzák a
nemzetőrség szervezését.
Adományok

a

A Nemzeti

polgárőrségnek.

A polgárőrség költségeinek fedezésére
ujabban a következő adományok érkeztek:
Wagner Gusztáv 4000, W-inter A, és társa 2000, Tóth Péter 3000, Paprika készáru
bizományosok R. T. 1000. Princz Károly 500,
Hehnami ülés 500, Csillag József 500,
Schwartz Henrik 500, Máhrer Gyu.a R. T.
500, Popper Márk 500, Reich Mór és fia 300.
Fülöp Jakab 200. Fehér Mór 200, Pollák Testvérek 200, III. kerületi polgári leányiskola
tantestülete 110, Fischer József 100, F á r y
István 100, iíj. Gottlieb Dávid 100. Pollák
Nándor 100. „Szikra" magyar gyujtógyár
1000. Babos Elek 50, Deutseh Zsgtnond 50
korona.
A Katonatanács
közleményei.

ellátásának szervezését már megkezdte a hatóság. A városban ostoba hírt terjesztettek,
amely kétségbevonja, hogy a vagyonukból
A polgárőrség parancsnoksága értesiti
kifosztott menekültek egyáltalán — menekül- mindazon nagyobb ipari vállalatokat, állami,
tek lennének. Nyilvánvaló ennek a rosszhi- vagy közüzemeket, amelyeknek őrsége közszemű hírnek a tendenciája. Igenis, tömege- érdekű s amelynek őrzése a vállalat (üzem)
sen menekülnek a szomszéd vármegyékből, emberei által saját hatáskörben volna célirátermészetesen nem mindenki egy szál ruhá- nyos, hogy ebbeli kérelmét a vállalat (üzem)
ban. de n'agyon sokan vannak olyanok, aki- ide folyó hő 9-ig terjessze be.
nek minden holmiját fölégették vagy elrabolEzen saját hatáskörben fölállítandó őrség
ták s életüket is csak gyors meneküléssel tud- minden tekintetben a polgárőrség parancsták biztonságba helyezni.
noksága felügyelete, ellenőrzése és fegyelmi
Az emberies érzés megköveteli, hogy a jogköre alatt áll. Ezen őrség tagjai csak a
menekültek ügyével komolyan foglalkozzunk. polgárőrség esküt letett polgárőre' lehetnek.
Á város már létesített is menekült-irodát, a Az ellenőrzés végrehajtása véget; a vállalamelynek Bíró Benő helyettes-főmérnök a ve- tok naponta (több napra előre) lejelenteni
zetője. Ez az iroda a bérházban, a mérnök- tartoznak a szolgálatot teljesítők neveit.
ségen van. A menekültek nagv része családA kérelemhez melléklendő a vállalat ösztagoknál van, ezekről nem kell ia városnak szes alkalmazottainak névsora (név, .kor, lagondoskodni. De vannak olyanok, (akiknek kás, polgári foglalkozás, volt-e katona s ha
nincs itt hozzátartozójuk s lakásuk sincs. Eze- igen. hol és milyen rangban).
ket a menekülteket a hatóság az állami felsőA polgárőrség egy része folyó hó 10-én
kereskedelmi iskoláiban helyezte el. A bérház- délelőtt 9 órakor az ujszegedi lőtéren lőkiban levő irodában okmányt kapnak a mene- képzésben részesül. Á kiképzésben részesülő
kültek, hogy beszerezhessék az élelmiszere- polgárőrök külön névszerinti behívó parancs
ket.
utján értesíttetnek.
Szeged, 1918. november 6.
Megkérdeztük a polgármestert, hogy miből fogjuk élelmezni a menekülteket.
1
Parancsokság.

Tanács és Katonatanács
ncpgyüiése.

Munkások!

KaUvutk!

A diadalmas torradalom, amely huszonnégy óra alatt megszerezte azt a kiilső békét,
amit az ötöd-fél éves háború a világ vérbefojtásával sem tudott eiérni, ma már mögöttünk
van. D e a belső béke még nincs meg. Még
éhezik és fázik a . háborús gonosztevők általi
kifosztogatott tömeg, még nem esett szó arról, milyen lesz az itélet és elégtétel a múltért, még nincs gondoskodás afról, mivel vegyük elejét a harctérről visszaözörtlő katonatömegek jogos keserűsége kitörésének, még
nem adtuk tudtára kormányunknak, micsoda
kérni és várnivalónk van tőle.
A nép kívánságainak méltó kifejezésére
november 9-én. vasárnap délelőtt 10 órakor
a Klauzál-téren népgyűlést tartunk,
melyre
Szeged népét tisztelettel meghívja
A szegedi Nemzeti
Tanács
és Katonatanács.

H I Rooo E K
— Ünnepélyesen kell fogadni a hazatérő
katonákat. Szeged város hatóságát szerdán
körrmdelfetbem értesiteéte a magyar hadiigyminiszter, hogy az átvonuló katonák számiálra minden vasúti állomáson étkező állomásokat k d l berendezni. Ott, ahol már ilyen étkező állomások fennállanak. múlhatatlanul
mükö désj>e kell -hozni. lA munkásság részvételével a-lalkitött polgárőrséget, kell a remid: íentartására alkalmazni, A magyar hadügyminiszter rendelete értelmében különös gondot
és figyelmét kell a visszatérő katonákkal érkező vonatuk fogadtatására fordítani. A katonáknak -az alkoholtilalom, folytán nem szabad
ugyan szeszes italokat adni, *te gondoskodni
kell arról, hogy minden állomáson, hazafias
gondolatokkal^ 'köszönltsék őket, ezienkiviil a
vonatokat zenével fogaid,iáik. A költségeket
•minit a hadügyminiszter .közli, laiz állani viseli, de a zene .költségeit a városnak kell fedezni
A szegedi két vasúti állomáson négy zenekar
fog felváltva muzsikálni,
— Beszüntetik a személyforgalmat. Budapestről telefonálja tudósitónk:
Ismeretes,
hogy a pályaudvarokon most óriási rendetlenség van. A vonatok túlzsúfoltan érkeznek
és indulnak. A határon a katonák ezrei lepik
el a vonatokat és ezrével utaznak a különböző nemzetiségű hadifoglyai a fővárosba.
Ily körülmények között a közlekedés alig tartható fönn. Előreláthatóan a legrövidebb időm
belül az egész személyforgalmát
he föfják
szüntetni, kivéve a Budapestté! és környékével való forgalmat, ahol a forgalom fentartására föl-tétlen-üí szükség van.
— Néhány hétre van papir az újságoknak.
Budapestről • telefonálja tudósitónk: A Politikai Híradó jelenti: A kormánynak gyors és
erélyes intézkedéseivel sikerült biztosítania a
lapok megjelenéséhez néhány hétre szükséges
papírmennyiséget. A készletek nem nagyok
és emiatt fönn kell tartani a mai korlátozó
Férfi-

és gyermekruha

szükséglet

legmegbízhatóbban és legolcsóbban
beszerezhető.

F ö l d e s Íz só
ruhaáruházában Kárász-utca 7 sz.
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Telefon : 5 - 9 5 .

DBLMAG Y ARORSZÁ 0

6

Szeged, 1918. novembsr 7.

1
intézkedéseket mindaddig, amig a papírbe- a deákőrség szervezetében a. műszaki diákszerzés lehetősége meg nem nyílik. A kor- csapat, E csapat kizárólag felsőipariakolaá tanulókból áll, melynek parancsnokságával
mány programja a teljes sajtószabadság és Hervsch Ailthux mérnök, tolsőiparisikolai taamint a papirellátás javul, revízió alá veszi nár bízatott meg. Ez onáHÓ munkakörrel renaz Újságpapír Központra vonatkozó rendele- delkező csapat, mely több mint 300 műszakiteket, addig azonban, amig ez meg nem tör- lag képzett, erőteljes ifjúból álli, feladata, hogy
az üzemekben netán előforduló műszaki zaténik. mindenki köteles a korábbi rendeletekvaroknak azonnal elejét, vegye. Alig hogy e
hez és az Újságpapír Központ intézkedései- derék műszaki diákcsapat megalakult, máris
hez alkalmazkodni.
megkezdte fontos, közhasznú működéséi A
— Szünőben a spanyoijárvány. A tiszti gáz- ós villanytelep igazgatósága bejeíeutette
főorvosi hivatalhoz szerdán miinjdösísize 20, a a Nemzeti Tanácsnak, hogy üzemét szerdám
belterületen •elmordult megbetegedésről érke- este kénytelen (beszüntetni, miután a hozzá
zett 'bejelentés. A külterületről m a nem érkez- beosztott katonai munkaerő él-hagyte helyét.
tek bejelentéseik. Az ujabb halálesetei ív szaima Dr. Becsey Károly, a Nemzeti Tanács elnööt. A járványbizottság határozata értelmében ke érintkezésbe lépett a műszaki diákcsapat
a spanyolbetegók • részére éjjeli inspekciót a parancsnokává! a felmerült baj azonnali cökövetkező orvosok t a r t a n a k : B-án estbe 8-tól háritása, végett, A felsöipariskolások a legreggel 8-ig dr. Steimer Farkas Párisi-körűt nagyobb lelkiesüléssel tettek a parancsnak ele43. és dr. Schreiber Fi'döip Klauzál-tér 5. 7-én get ós még ma este szolgálatba léptek. lE leleste 8 órától reggel 8 óláig dr. Csibor Pál Ti- kes csapatnak .köszönheti Szeged lakossága
sza iLajasikarat 12. és dr. Ziffer Alfréd Ká- hogy a világítást zavartalanul tovább élvezrász-utca 6. 8-án este 8-tól reggel 8-ig dr. h e t i
Korda Jenő iDuganias-tér 4. és dr.
Breuer
— Az Orvosegyesület értekezlete, A szeNelly Kárász-utca! 6a, 9-én este 8-tól reggel 8-ig gedi Orvosegyeiaület szerdám este dr. Boros Jódr. Kofíh lArrnold ós d r . F o s s Ignác ViaJéria- zsef elnöklete alatt .értekezletet tartott, ametér, 10-én; este 8-tól reggeli 8-ig dr.
Csajkás lyen kimondották a Nemzeti Tanácshoz való
Balázs Palliaviciini-utca 3.. I. emelet és dr. Tur- ragaszkodásaikat, egyben elhatározták, hogy
csányi I m r e Kánáeizrutoa 14 A főorvosi hiva- a Budapesten megalakult Közegészségügyi
t a l ezúton kéri föl dr. Koolr Arnoldot, ihogy la- munkástanácshoz csatlakoznak.
kásának ipontos címét a főorvosi hivatalban
— Változások a rendőrségen. Az eddig
(Városház, I. em. 17.) haladéktalanul jelentse
katonai szolgálatot teljesített rendőrtisztek
he.
visszatérteik a rendőrséghez. A bűnügyi, osz— Kitüntetések. Samarjay Sándor alezre- tály vezetését újból dr. Szakáll József renddesnek és Nagyvárosi -Lem Albin a vezérkar- őrkapitány vette át, aki egyébként az u j ügye
hoz beosztott őrnagynak a 3. honvéd huszár- k»t fogja intézni). A fötezaporodotf restanciák
ezredben á háború idején teljesített kitűnő elintézésével dr. Borbola Jenő és dr. Dreyer
.szolgálataiik elismerésiül a Ferencz József- József rendőrkapitányokat bízta, m/ag a főrend lovagkeresztjét a hadidiszi-iménmyel, Öl- kapitány. Dr. Pap Menyhért
rendőrkapitány
vendy Ucsnay (Rezső főhadnagy-hadbírónak a polgárőrség parancsnoka polgári részről.
a koronás a r a n y érdemkeresztet a vitézségi További elhelyezések folyamatban vannak.
érem iszalagján adományozta •» király.
Meg kell állapit an.i„ hogy a rendőrség, ugy a
— Tisza István fia meghalt. Nagyszalontá- tisztikar, mint a legénység a legkritikusabb
napokban példás buzgósággal teljesítette rend
ról jelentik: Gróf Tisza István fia, ifjabb Ti- kivirli feladatát, .s az elsők között vodtaik, akik
sza István huszárfőhadnagy tegnap Geszten csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz. A nagy.spanyolbetegségben meghat.
Miikor Tisza szerű m a g a t a r t á s é r t nem is ,mu nadbat el a
Istvánt agyonlőtték, ifjabb Tisza már önkí- ren dőrség jutalma.
— Vasutasok gyűlése^ A szegedi vasutavületi állapotban feküdt. Apja haláláról egysoknak
mozgalmas napjaik vannak. Érthető
általában nem is értesült.
Felesége szintén
ez, hiszen egy letiint idő és rendszer ellen
súlyos beteg. Nagyváradi tudósítónk ezzel küzdenek ők is laikösjben, amig (terhes szolgákapcsolatban azt táviratozza, hogy a most el- latukat tel jesitik. A Szeged-állom ás vasút i
hunyt ifjabb gróf Tisza gyermekeit a forra- •tisztviselői, altisztjei, szolgái és munkásai,
dalom kitörésekor Bölöny József szilasi kas- mintegy nyolcszázán, vasárnap délután 4 óraikor a vasúti gyoi^árnraktárban Gajzág 'Gyuába vitték. Mikor a környékbeliek ezt la ellenőr elnöklésével gyűlést tartottak, ame-

megtudták, megostromolták a kastélyt és Tisza unokáit
követelték.
Bölönyék a Tiszagyermekeket elrejtették,

— Rákoson borzalmas vasúti szerencsétlenség történt. Budapestről jelentik: Óriási
szerencsétlenség történt kedden .este a főváros
mellett, a Rákos állomás előtt, [Eltört egy rogyásig megtett vasúti kocsi tengelye, aminek
következtében négy ikocsi kisiklott. A zsúfolásig megtelt, vonat 'kedd este indult k i a keleti
pályaudvarról és a túlzsúfoltság miatt több
•ízben kénytelen volt a. nyilt pályán .megállni. A kőbányai: állomásfőnököt többen figyelmeztették. hogy az egyik kocsi tengelye gyanúsan nyikorog. A figyelmeztetést az állomásfőnök nem vette figyelembe és a vonatot Rákos felé elindította, ahol a borzalmas szerencsétlenség megtörtént. A kilencedik kocsi tengelye eltört, uiajd kisiklott a kocsi, amely az
utána következő három kocsit (magával rántotta, amelyek egymásra torlódták, majd pozdorjává törteik össze. Eddig több mint ötven
halottat húztak elő «. romok alól, sajnos azonban, ennél a számnál jóval nagyobb az áldozatok száma, >A ráikosi pályaudvaron még
anihdig szünetel a forgalom és számos hulla
és testrész fekszik a pályatesten a romok között.
— Megalakult a szegedi deákőrség műszaki csapata. Szerdán Csapó Ödqn tornatanár,
honvéd főhadnagy vezetése alatt megalakult

lyen a vasúti tanács nevében Tóth Béla, a
Szeged-Rókns állomásfönök lielyettese referált
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Csütörtökön és pénteken, november 7-én és 8-án
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Hus?g eskü
dráma 4 felvonásban.

A főszerepben a bájos Lia Mara és
Erich Kaiser Tífz.

Ezt m e g e l ő z i :

Szerelmi posta
vígjáték 2 felv.

Előadások d. u. 5, és 8 órakor. Jegyek
válthatók d. u. 3 órától, kezdve.

előre-

m u n k á j á n a k eredményéről. Ezek szer'int Uray
Zoltán üzletvezető a; gyűlés kívánságához képest lemondott állásáról, Kovacsies
József
osztály főnökJiélyetítes át ht lyezését. kérte, Sallai József fölügyelő nyugdíjba megy, d r . Széli
Ákos ísegédtrtkár fegyelmi biztostól a fegyelmi biztosi mégbizást elvonják, továbbá dr.
Böck (Rudolfot megrovásban részesítették és
elvárják, hogy a következményeit levonja és
Helyéről távozik. Az előadó szavait a hallgatóság nagy tetszéssel ós helyesléssel fogadta.
Utána Dcmáth Frigye®, a (szociáldemokrata,
•párt megbízotti a szólalt föl, a k i rámutatott, a
vasúti alkalmazottak helytelen eljárására, a
mlannyiben személyek elten küzdenek, holott
a rendszer volt a hibás, tehát ha azt akarják,
hogy az ilyen eseteik ne ismétlődhessenek, &
rendszert kell megváltoztatni s akkor hiába
.jönnek uj'ból uraiak, a vasúti alkalmazottak
erős szervezettsége mellett lehetetlen bármilyen . zsarnoki hajlainidóságu embernek basáskodni. Fölhívta az ott mgjetemt vasutasokat,
lépjenek te a Magyar Vasutas Szövetségbe
és a szociáldemokrata pártba s h-a bármily
konfliktus merülne föl a személyzet és a fölebbvaló között, a 'szervezettség olyan imponáló erővel fog anégnyilatkozni, hogy nem lesz
többé főnök, aki alantasait igazságtalanul üldözni bátorkodnék. Az előadó szavait lelkesült tapssal kísérte a hallgatóság és egyhangúan kimondta a Magyar Vasutas Szövetséghez és a szociáldemokrata párthoz való csatlakozásét. Egyben kimondta, liogy ebben az
ügyben Gajzágó Gyula vezetésével egy nyolctagn bizottságot küld ki a további teendők intézésére. Végül Vermes állomásfőnök mondott
•buzdító beszédet a jelenlevőkhöz, mélyben
a t y a i jóindulatáról biztositatta őket és a, megváltozott viszonyokra hivatkozva, kérte ,a támogatásukat. Kérte a hallgatóságot, fokozott
munkásságra, mert a m a i nehéz viszonyok között csak u g y szolgálhatjuk (a hazát, h a minél buzgóbban teljesítjük hazafias kötelességünket. A beszédet a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. Ezzel a gyűlés véget éré
— A fogyasztók tanácsa. Nagyváradról
jelentik: Hétfőn a fogyasztók nagygyűlést t a r
tettek a városházám. Dr. Kaiz Béla kifejtette, hogy a város öss&es fogyasztóinak tekinted
nélkül párt- és v ilágfeliogásra egyesülni kéli.
Energikusan meg a k a r j a védeni a fogyasztóközömsóget az áruuzsora és hunckeiresk edelem
káros hatásaitól. A gyűlés megalakította a
fogyasztók tanácsát.
— A forradalom hatása Hódmezővásárhelyen. Kun Béla a Nemzeti Tanács elnöke
megérkezett Budapestről ós átvette az elnökséget. A belügymimiiszteiiumtól távirat érkezett, amely szeriint 3000 főből álló nemzetőrséget kell szervezni, melynek parancsnoka Szatmári Tihamér rendőrfőkapitány, a k i hozzá is
fogott a szervezéshez, amely máris nagyon
előrehaladt. A nemzetőrség legénységének na
pi zsoldja 30 korona ós teljes ellátás, a tiszteiké 40 korona és .teljes ellátás, A városban
teljes lett a rend. a m i tehetővé tette, hogy
SKátmári rendőrfőkapitány a szomszédos községeiket fegy veres erővel megerősítse. 'A piaci
árak a mai — persze a háború alatt felsrófol 1
áraikhoz képst — rendkívül alacsonyak, egy
pár csirke például 12 korona. íMegalakult a(munkástanács ós a parasztok tanácsa is. A
parasztok tanácsa delegáltalkat, kivid a Nemzeti Tanácsba. Jnsth J á n o s főispán telefonon
felhívta (Szatmári
rendőrfőkapitányt
és közölte vele, hogy a hozzá intézett belügyóniniszteri távirat szerint a polgármester köteles
a főispán kezébe az esküt letenni. A rendőrfőkapitány, valamint a többi városi tisztviselő a polgármester kezébe teszi le az esküt, 'Ezzel a népkormány csakis a közigazgatási hatósággal, marad szerves
összeköttetésben.
— Bugyi Mihály é s Bach Antal uj szerkezetű gépkocsijónak bemutatása. A Délmagyarország .szerdai számában hírül aidlta,,
hogy két iszegedi polgár: Bugyi
Mihály és
Bach Antal u j .szerkezei ii gépkocsit talált fel,
amelynek rendkívülisége abban van, hogy
mind 'a négy (kereke egy 'erőforrásból, ©gyen» lően hajtatiik. Tudvalevő, hogy az ezelőtti;

l?zeged. 1918. november 7.
[gépkocsikat egy kerék ítoviábbitot-ta ós ebből
keletkezet/t, hogy sikos, vagy p u h a talajon
mem tudtak haladni ós h a -a kerekek alá valamiféle akadály került, a gépkocsik haladni
képtelenek voltak. A két feltaláló szerdán mut a t t a be szabadalmazott találmányát ia szakértőknek és a nagyközönségnek. A
Vasas
Szent Péter-utca, ahol ÍBugyi Mihály gépgyár a van, megtelt érdeklődőkkel. A hatóság képviseletében megjelent dr. Gaál E n d r e tanácsos, a kereskedelmi és iparkamara részéről
idr. Tonelli Sándor titkár, az ipariskola, részéről Rohönyi iGyula mérnök, az iparfelügyelőség képviseletében! Réinhardt Vilmos iparfelügyelő, Kiss Ferenc erdőfőtanáesos, több szak
ember és igen .scukan az érdeklődő közönség
köréből. -Délután 3 órakor indult meg a sáros
Vasas Szent Péter-utcában egy -régi szerkezetű, 40 lóerős tehergépkoosd, amely -alig tudott
kikerülni a sáros t a l a j ú utcából. iMajd Bugyi
Mihály felülit az ő -és Bach Antal találmánya
alapján Szegeden készült gépkocsira, amely
mindössze 16 lóernejii és noha 40 métermázsa
terhet cipelt, -könnyen, ym-inden zökkenés nélkül jutott át a sáros, süppedős utcán, ahonnan. kikerült a Kossuth 'Lajos-sugárútra, nagy
embertömegtől kísérve. A gépkocsii a IBlákóczíjtér előtt, ahol nagy sok ad alom várta, megállt
és előbb a 40 lóerős, régi szerkezetű gépkocsi
[igyekezett -be -a süppedős t a l a j ú térre. Az igyekezetnél azonban tovább nem 'tudott jutni. P á r
perccel később megindult az u j szerkezetű
gépkocsival Bugyi Mihály és fennakadás nélkül átjutott a (Rákóczi-téren. -Szakértők lelke-s
íd-icsérettel méltatták az u j találmányt. A
gépkocsi imiellékrászeit, amelyek segítségével
elvégzi a szántást, a hanttörést, a magvetést,
a léboronálást egy .-menetben, m a j d az aratást, cséplést, behordást, -ezúttal nem mutatt á k be a feltalálók, akik találmányuknak ezzel a részével annak idején .ismertetik meg
m a j d a. közönséget. Az u j magyar találmány
hozzáértők állítása szerint nagyon -értékes, sőt
korszakos találmány, -ami különösen ia gazdasági életre lesz kiváló fontosságú. A feltalálók u j gépkocsijukat, gyárilag fogják legközelebb élőállirtani.
— Nincs tojás. A piacon már napok óta
nincs toj-ás, mert a környékbeli -svábok, akik
eddig jórószbe-n -ellátták a szegedi piacot, a
(felfordult -állapotok niiatt nem mozdulnak k-i
falujukból, ia téjcsarnokokban- -is beszüntették
az árusítást. A háztartások most tojás nélkül
állnak. Tudomásunk szerint a közélelmezési
hivatalnak igen jelentős -tojáskészlete van. Az
árusítást tehát haladéktalanul újból meg kell
kezdeni a tejcsairnokokiban, mert a, lakosság
meni nélkülözheti ez-t a fontos közszükségleti
cikket.
— Felhívás. Az 5. honvéd pótzászlóalj felh í v j a az összes pótzászlóalj állományába tartozó tisztieket és tisztjelölteket, liogy ia zászíóaljparanesnoksághoz beosztott és a katonatanács ál-tal: foglalkoztatott tisztek kivételével
á régi honvéd Iák-tanyában Kugler őrnagy u r
mái névjegyzékbe való felvétel végett f'. hó
7-én jelentkezzenek.
— A cenzúra halála. Borítékban, amelyet
jol -ismertünk m á r és amiről a -háború aliaftt
de sokszor kaptunk értesítést, a lelkiismeretessajtószolgálat ujabb és ujabb -niégbén-itásáf
-ról, m a a következőket közölték velünk:
— Értesítem, hogy -az i gaizságiigyj niniszte r
u r a kivételes sajtórendészeti ellenőrzést ós
az önkéntes bemutatás -rendszerét .minden
sajtóközleményre megszüntette.
Bizalmas jielzésü borítékban közölték velünk hivatalosan <a cenzúra halálát, mint m-ég
nemrég a szigorú letiltó ,rendeleteket. A gyász
jelentést, íme. nnégis közreadjuk, a nyilvánosság ellen bizonyára nem lesz kifogása az
ügyészségnek sem, aki Szegeden elég -liberálisan kezelte a -cenzúrát, amelyet nem ieliet
eléggé ós elég -sokszor elföldelni.

— Törvénykezési szünet. A magyar mi-

Kiszterinaunak 4846—918. szám alatt -kelt reujdelete érteimében « szegedi' Ítélőtáblánál és
általában valamennyi bíróságnál a november
M t napjátóg ,17. (napjáig (bezárólag (terjedő
More kitűzött tárgyalási .és h-atározathirdfeté-
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si határnapok mind a- polgári, mind: a hüntető
ügyek-ben hivatalból eihalasztaín-ak. -Ujabb
határnapok kitűzése i r á n t az ítélőtábla, illetve a bíróságok hivatalból kötelesek intézkedni.
— Statárium Makón. Makóról jelentik: Dr.
Balló százados, iMiakó katonai parancsnoka
kihirdette a statáriumot az egész város területére.

S
ZÍNHÁZ
^ l & t f l A ™ ü> A £
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:

Csütörtök este először: Vandergold k. a. Operett. Premierbérlet, A. 5.
Péntek este : Vandergold k. a. Operett- Premierbér. B 5.
Szombat délután : Tatárjárás. Operett. Este : Vandergold
k. a. Operett. Idénybérlet, páros 8.
Vasárnap délután: A princ. Vigjáték. Este bérletszünetben: Vandergold k. a. Operett.
Hétfő este: Vandergold kJ a. Operett. Idénybérlet, páratlan 9.

H í * Charlotte kisasszony. A szezon harmadik hónapjára, is m a r a d t bemutatkozás. És
elöljárójáhaai irjuk, h-ogy különösen a d r á m a i
szakban, ez -a m a i bemutatkozás volt a legelőnyösebb. Lengyel Menyhért színjátéká t adták elő, a- Charlotte kisasszonyt, a cwus-zerepben az u j -taggal: Étsy Emíliával. Rutinos
szinésznőiuefc látszik, -akiinek jói -bagóit szóejtése, dikciója -pedig -folyamatos, amiből a lendület, az érzés melegsége isem hiányzik. -Egyszerűen, mesterkéltség-től menten: -állította a
színpadra Charlotte -alakját ési ügyesen, noha
a ka-rakterfestés nagyszerűsége nélkül, m u t a t ta a-z alak jellemző tulajdonságait. Alakítása
az elgondolásában is jó, úgyszintén a kivitelben is. A közönség szimpatikusain fogadta bemutatkozását ós különösen a második felvonás utain (szólította zajos taps-okkal -a. k á r p i t
elé. — Érdekés volt -az -est folyamán a közönség magatartása. A m i ,a bemutatón tapsira
késztette, a-z -ma teljesen h idegen hagyta és a
darabnak csak azokban -a jeleneteiben hangoztatta tetszését, amelyeknek -aktualitása a
mai napok helyzetével kapcsolatos. Változó
idővel változnak a hangülatdk is . . .

MOZI.
oooo

* Hűségeskü. Az idei szezon egyik legszebb
filmjét mutatták be tegnap -a-z Urániában. A
gyönyörű, -tiszta fotográfiák és a csodaszép
művésznő, Lia (Mara kettős alakítása elragadóan hat-otit ós h a még felemiitjük, hogy a
férfi főszerepben Erueli Kaiser Tiitz remekelt,
nem liehet csodálni a közönség érdeklődését. A
kitűnő film még csütörtökön és pénteken marad müsoro-n.

lása céljából az Osztrák-Magyar B a n k budapesti főintózetóbeíz kormánybiztost nevezett k i
Korlátozzák a közfogyasztásra való élei,mi
vagy élvezeti cikkek kényszereladását. E szerint a kényszereladás e rendelettől számítva
iiárom hónapon ibelül nem gy akorol ható, ha
a vétel tárgya közfogyasztásra rendelt élelmi
vagy élvezeti cikk és a gyors romlás veszélyétől nem kell tartani. A Budapesti Toj-ásforgakni Iroda megszűnik. A rendelkezésére
ooosátott konzervált tojáskészleteket a jegynenidsaer alapján a főváros közönségének rendelkezésére k e l bocsátani. A közélelmezési
miniszter fölhívja a polgármestereket, illetőleg a főszolgabi-rákat, hogy a hatóságuk területén eddig lefoglalt vagy lefoglalandó közszükségleti cikkeket vegyék haladéktalanul
igénybe és gondoskodjanak azok szakszerű elraktározásáról 1 és [megőrzésérőit H a « készleteik a itiz méter-mázsát meg nem haladják,
azok legelső sorban a hazatérő katonaság,
vagy ,a legsürgősebbnek mutatkozó szükséglet kielégítésére fordítandók. A -tiz -mázsán
felüli készletek és élőállatok azonban haladéktalanul hejelentendők az Országos Közélelmezési Hivatalnak. Kényszerítő szükség esetén azonban ilye® készleteik fölött is s a j á t hatáskörében intézkedhet a polgármester vagy
főszolgabíró .Rendelet intézkedik a zöldség-,
főzelék,- és gyümölcskonzervákért követelhető
jl^ümagaisább á r megállapításáról, valaimiin-t
e konzervek forgalömbahozatalárál. A közpon
ti árvizsgáló -bizottság elnöke fölhívja az enr©
hivatott hatóságokat, hogy ia mai időkben különös -súlyt helyezzenek az á r a k ellenőrzésére.
A kereskedelemügyi miniszter közli, hogy a
Németországgal Való postautánvételi ós megbízási forgalom -további intézkedésig -szünetel,
a postautalvánnyal Németországba küldhető
legmagasabb összeg kétszáz márka, A- közélelmezési miniszter rendelete folytán a dió
ós dióbél1 Magyarország területén belől bármely (mennyiségben szállítási igazolvány nélkül szállítható. A belügyminiszter a-z összes
bel- és külföldi top-betiltásokat hatályon Ikivüi
helyezi.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
oooo

Kedves Hü Olvasó, egészen -egy véleményen vagyunk. -Ezen kell k-ezd-enünk. És most
levezetjük, miiért vagyunk egy véleményen.
Mi azt -irtuk, hogy a menekülő nőkkel nemi
szabad1 cselédeikként -bánni. Ezt ugy-e osalk
azért Írhattuk -igy, mert véleményünk: szerint
a cseflédekniek — kevés -kivétellel —- nincs j ó
dolguk. Albbólí, hogy jobb helyzetet akarunk
a környékből Szegedre menekült inőknék biztosítani, amilyen sok cselédnek van, (nem az
köv-etkezik, hogy helyeseljük, h a a cselédnek
rossz dolga vam, hanem az, hogy a m i elvünk
ima i-s, mint mindig, volt, mindenkit fölemelni, jobb isorba ős- jobb helyzetbe juttatni. Természetese® a cselédet isi Abban, aniit irtunk,
benne van -a -méltatlan cselédsors elítélése.
•HHiiniHuinniiNiHiumiiunHiiiHunn

K Ö Z G A Z D A S Á G

oooo
Tőzsde!Budapestről
telefonálja tudósitónk:
A tőzsdén rna is nagyon szüle keretek közt
mozgott a forgalom. A minimális -árfolyamok
ínég mindig érvényben vausnak, -a eontremin
tevékenységet -nem fejthet ki. Mindamellett a
javulás -tünetei mutatkoznak.
Magyar Hitel' 1025, Osztrák Hitel 675—670,
Fa-bank 650—652, I n g a t l a n 575, Jelzálog 460—
461, Leszámítoló 650, Magyar Bank 800—801,
Merkurbamk 1-250, Altalános Kőszén 1870—
1880 Dra-sche 995—999, Ma-g-nezit 370, 'Salgó
940,' R i m a 912-921- 922, Ganz 3620—3640,
L a n g 410, Schi-icfc 435, Városi Vásni 316, Vasúti Forgalmi 490, Izzólám-pa 740, Cloti-l-d 450,
Papir 450, Textil 560.
Rendeletek a hivatalos lapban. A hivatalos lap szerdai (száma a kormány több rendeletét közli. iA kormány a -rendkiviili viszonyok folytán szükségessé vált intézkedések
megtétele -ós az ellenőrzés közvetlen gyakor-

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várrfay L.

Körmendiné virágosboltja
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 15. SZ.

Főüzlet: Budapest,
VI., Teréz-körut 37. sz.

f^^yi

(Britannia-száltó mellett)

ffa.

Óráját és ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. S z o l i d á ra k i
Ó r á k b a n és é k s z e r e k b e n nagy raktár.
v . v . F I S C H E R K.
.v.v

Korzó-kávéház mellett.

x
Szeged, 1918. november 7.
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A világítási rendelet
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határozatait a fényhatás
csökkenése nélkül csakis

LUCZA JÓZSEF S z e g e d

'ÍÍTtmí

gőzerőre berendezett vegyi ruhatisztító- és kelmefestő ipartelepe.
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-u. 9., Valéria-tér sarok, Telefon 994. és Gizella-tér 3
szám, Telefonszám 1055. Fióküzletek vidéken: Hódmezővásárhely, Szent Antal-u. 9
sz., Zenta. Főtér., Kiskunfélegyháza, Kossuth-utca 15. szám.
Férfi öltönyök, női ruhák, piperedolgok stb. a leggondosabban vegyileg tisztittatnak. Gyászesetekben szövet- és selyemruhák, férfiöltönyök soronkivül egészben festetnek feketére. Plüs- és
á rsonygőzölés szakszerűen eszközöltetik. Jó munkáért elismerőlevelek az ország mindenrészéből

fé!-wattos
lámpákkal
lehet betartani.

Uj kárpitos műhely 1

!É t f í i i S i

Tungsramlámpákat.
Egyenruhák

zati felszerelési
cikkek legkedvezőbb beszerzési forrása.

SZEGŐ ÁRPÁD

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

A rókosi állomás
v a s ú t i v e n d é g l ő j é t átvettem, ahol
ízletes ételnemüek, tiszta borok és kávéházi italok kaphatók.

Seifer Dezső.

Értesítem a t. közönséget,
hogy Seifmann Mór és fiai
cégtől 18 évi művezetői
működésem után kiiépve kárpitos üzletet nyitottam, Bástya-utca 9. (Kasskávéházzai szemben,) hol vállalom minden e szakmába vágó munkát a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig s mindennemű kézimunkák montirozását jutányos á r o n ! Kivá-

ltaira videkre is megyek!

Kass
Taysz

Alölhoffer

Albert

kárpitos.

- s z á l l o d a S z e g e d . Délmagyarország legnagyobb és
legelegánsabb szállodája.
Teleton (interurbán) 15- -50.

és

Kővári

Sürgjőnyctm : Kass. Szeged.

műszaki

vallalata

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

Elsőrangú kelmefestő és vegytisztitó intézet

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

Lóárverési hirdetmény!
A szegedi katona
harctérről hazaérkezett

tanács

rendeletére

kincstári lovak
kötelezettség nélkül, a közvágóhíd mellett
lévő vásártéien november hó 6-án és az azt
követő napokon bezárólag 9-íg naponként
reggeli 7 órától kezdődőleg a legtöbbet igérő
gazdáknak elfognak adatni.

Ki £atbereMci?si Vállalat
MEM i l t t
Aradi-utca 5. szám.
Kárpitos, díszítő és tapétázó Szegd Legújabb tavaszi divatujdonságok Berkovits modelB á s t y a - u . 19. (Kultur palotával szemben.)
Elvállal függönyözést, kézimunkát montirozását és a szakba vágó munkák legjobb és legjutányosabb áron való elkészítését. Javitásokat pontosan eszközöl. Levélbeli szives meghívásra házhoz megy.
.\v.
Támogatást kér.

Sziber e s

Társa

lek után selyemruhák blouseok, aljak stb.
legjutányosabb árban.

képeslevelezőlapok levélpapírok szivarkahüvely
k ü l ö n i e g e s é g e k nagy raktára. Eladása
nagyban és kicsinyben

hadirokkant kárpitos.

Szeged, T i s z a Lajos-kSrut 69 sz.

2. honvéd lovas pótüteg
parancsnokság.

Paral-Bufett
Hentes áruk,
hideg sültek,
sajtok, felvágottak, tájborok, frissen
csapolt s ö r !

Hajhullás, hajkorpa
J $ a r i a

j f g o s f o n

fogmüierme
Kígyó-utca

a raktáron levő
kész kárpitos
á r u k b ó l . Javítások olcsón készítettnek

|o engedmény

1.

AB

Jeiefon 13—64.

log-féle

kárpitos-üzletben

Kossuth Lajos-sugárut 6.

Radő

Törv. bejegyzett cég, kereskedelmi
ügynökség. Oroszlán-utca 17. szám.
TELEFON 1007.
V
TELEFON 1007.
Elfogadunk megbízást, mindennemű áruk vételére és
eladására: Közvetitünk: Házat, földet, bort és
pálinkát Ajánlunk é s keresünk: Bér- és magánházakat ! Hunyadi-tér 14. sz. alatti
emeletes báz eladó.

Modern vegytisztitó
és ruhafestő intézet.

Telefon 1203.

S C H A T Z m. F I A I

?

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

F a r a g ó és

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „China hajszesz"
áítal. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

KLEKKER JANKA, [Feketesas-u. 17.

úra- (s ífiszemiGiGiÉ

URI SZABÓ ÜZLETE
Telefon 818.
Kölcsey-utca 4.

Bútorozott lakást
keresek (1—2 szoba) világítással.
Haszlinger százados, Kass szálloda.

megnagyobbítottam

s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól RDSSUtll bajOS8. SZ. alá fielgezfem át. — Tisztelettel
Nógrádi László, órás- és ékszerész.

Koffer és T á r s a
; Kelemcn-utca 7. sz.
; Iskola-utca 18. sz.

Szálloda fs KáVfhlz átvétel.
Van szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhivni arra, hogy városunk egvik legkellemesebb
szórakozó helyét, a Róka-utca 6 sz. alatt kibéreltem és újonnan átalakítva aug. 1-én elsőrangú
Nöi zenekar állandó közreműködésével megnyitottam.
Tisztelettel Csupor József kávés.

Moskovifz József

ÉPÜLET-ÜVEGES SZEGED, VITÉZ-UTCA 21.
Minden üveges szakmába vágó munkát vállalok.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Kárász-utca 9.

