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Kedd, november 12.

fl nioná! maouarorszáD népeihe
Fegyveres erővel védi meg az ország határait.

A Magyar Nemzeti Tanács kiáltványa a köztársaság
megalakításáról.
Károlyi Mihály válasza Wilson üzenetére. - A miniszterelnök Svájcba utazik.

fliií-Mi

ísalozi a 11H liMgltaz. íz oszlpáü istt M i

Kiáltványban búcsúzik el népeitői. - A Lammasch-kormány lemondott.
Mackensen törzskarával Nagyváradra érkezett - Bukarestben megszűnt
a német uralom

Páris a katonatanács kezében van. Clemenceau megbukott.
A katonai torradalom az antant hadseregére is átterjedt
A nyugati tronton életbelépett a fegyverszünet - Az utolsó német hivatalos
jelentés - Hindenburg felajánlotta szolgálatait a népkormánynak
Az események .szédületesen vilharzanak.
A népkormány m|a kiáltványt bocsátott ki az
ország népeihez-, amelyben bejelenti, hogy
fegyveres erővel fogja megvédeni Magyarra-szág határait. Egy félhivatalos magyarázat a
kiáltvány kiegészítéseid megnyugtatja az ország közvéleményét arról, hogy ujabb nemzetközi bonyodalomról szó sincs', a magyar
kormány azonbaín nem tűrheti martalóc csapatok garázdálkodását. A népkormány 'súlyos helyzetében minden lehetőt megtesz az
ország érdekében' és különös elismerést érdemel — annyi nehézség és balvélemény közt
— az a heroikus igyekezete, hogy az ország
területi épségét — a béketárgyalások!g — a
holl helyzetünk javulását várjuk és reméljük, megvédje.

j és a Magyar Nemzeti Tanács mai felhívására
|j negnyilatkoznuuk a köztársasági államfor|| itta mellett, amelyről már Német-Ausztriában
ii törvény van. Az osztrák császár ma lemondott és figyelmeztetés nekünk, imiaigyaboknak ils a gyors cselekvésre, amidőn a viilágí orr adatom viharai — mint jó forrásból jelentik — Parist is hatalmába kerítette.
A világeseményekről szóló legújabb .téten
téseiink itt következnek:
Budapest,
november 11. A magyar kormány ina délben a következő kiáltványt bocsátotta ki:
Az ország
népéhez!
Fegyveres csapatok ellepték
Magyarország északnyugati
határút és már
Pozsony városát fenyegétik.
A fegyveres
csapatok
a
cseh-Szlovák
állam
Most. a sorsdöntő időkben minden becsünevében
lépnek fel,
Magyarország
letes embernek az a kötelessége, hogy a nép- .
azonban
a cseh-szlovák
állammai
kormányt tettekkel támogassa. Eí kell némínincsen
hadiállapotban,
sőt
a
legjobb
tani tehát most minden személyi törtetést,
szövetségi
viszonyban
akar
élni
a
rekriimjinálást}, hiúsági ambíciókat, gyűlölet szabad és független
köztársasággal.
szitást és békés időkbe sem való politikait tüA tót nemzettel
is a wilsoni
elvek
lekedést. Most lelkiismeretes, komoly és a
alapján
akarja
a
magyar
nemzet
a
népszabadság ügyét szivében hordozó embermaga viszonyát
szabályozni
és ennek az erők tömörítését keli szolgálnia, ami
nek végleges eldöntését
—
bizva
a kormánynak célja és nélkülözhetetlen táügyének
igazságában
az
általános
malsza 0 végzetesen r.ehéz, de — ha összeírbéketárgyalásokra
bizza.
tunk — nem reménytelen és vigasztalan napokban.
Egységes akarattal kell megmaradnunk

Nincs tehát
szág fegyveres

semmi ok
Magyarormegtámadáséra,
„ .

miért is a magyar
kormány tiltakozik eme támadás
ellen és
elhatározta,
hogy az ország határát minden ilyen
nemzetközi
jogba
útköző
támadásj
ellen
'j
fegyveres
erővel megvédi, ,
A népkormány
nevében;
,
Károlyi
Mihály
miniszterelnök,
Bartha Albert hadügyminiszter.
Budapest,
november 11. A Politikai
Hir*
adó jelenti: A magyar kormány rna kiált-,
vánnyal fordult az ország népeihez, amely*
ben bejelenti, hogy fegyveresen lép föl a ose*
hek ellen. Minden félreértést elkerülendő, ai
kormány kijelenti, hogy szó sincsen
nemzetközi jellegű bonyodalomról
és arról, hogy a
veszélyeztetett
vidék hadműveleti
területekké,
váljanak.
A cseh-szlovák köztársasággal Magyarország most is békés szomszédi
viszony
ban van, de a kormány nem tűrheti, hogy
fegyveres kóbor martalóc csapatok az ország
közbiztonságát, integritását és legfőbb közlekedési vonalait veszélyeztessék.
Budapest,
november 11. A Magyar Nemzeti Tanács ma délelőtt Hock János elnökié-,
sével ülést tartott. Az üléséről a kővetkező
kiáltványt baosájcották ki az ország valamennyi városában és községében alakult Nem
zeti Tanácsokhoz:
Kiáltvány.
A világesemények sürgős kötelessé-
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gévé tesz|k Mlagyarországníak, 'hogy
jövendő álllamailakuíatániak formájáról már most határozzon. Németország köztárlsuság lett. Német-Ausztriát, amely a Habsbuirg-ház hatalmának úgyszólván csafládí hítibizományafként volt legerősebb alapja,'
.köztársasággá nyilvánítják. Magyarország a múlt bűnei és mulasztásai
következtében eddig a jövő államformájáról nem dönthetett. A végleges
elhatározást
azonban most már halasztgatni
nem lehet az
alkotmányosti gyűlés összehívásáig
sem. Az idő
most életkérdés.
A Magyar Nemzeti Tanács azzal
az ünnepélyes felszólllitással fordul az
ország városaiban és községeiben
alakult Nemzeti Tanácsokhoz, döntsenek rögfön arról, csatlakoznák-e
a
Magyar
Nemzeti
TanácSndk
ahhoz
az elhatározásához,
hogy
Magyarország jövendő államformája
köztársaság legyen.
Gyors elhatározásra
és sürgős értesítésre vaín szükség, a
mely értesítés a Magyar Nemzeti
Tanácshoz (Budapest, képyisellőtház)
kell intézni.
Szálaljon meg az ország,
hogy
a súlyos elhatározásokat
kívánó közeli napokban a Magyar Nemzeti Tanács maiga mögött érezze' az egész
ország egységes akaratát és rendithetlen
elszántságát.

Budapest,
november 11. A Politikai Hirtadíó jelenti: Willíson elnök Magyarország népéhez pár niap előtt küldött üzenetére Károlyi
Mihály miniszterelnök szikratávíró utján a
köVétikező távirattal válaszolt:
A Magyar Nemzeti Tanácsból alakult
(népkormány minden lehetőt megtesz, hogy az
0m elvei alapján rendben, mérséklettel, megértő szeretettel és határozottsággal vezesse
át a válságos alakuláson Magyarország népeit. Minden gondolata:, erőfeszítése arra 'itrányul, liogy embertelen cselekedetek, erőszakos visszaélések ne szennyezzék be a világ
újjászületése korszakának évkönyveit. Magyarország népeinek ifjú szabadságát az ön
eszmélnek diadalát nem engedi
erőszakosság
gal diszkvalifikálni,
vagy késleltetni.
,
Kérem Önt, elnök ur, hogy
közölje
legnagyobbszámu
és leglelkesebb barátainkkal,
hogy mi a világ
közvéleménye, a történelem
és népünk
előtt
elhárítunk
magunktól
minden
felelősséget a régi rendszer bűneiért, amelyek joggal vivtvák ki a világ demokráciájának
Ítéletét. Kérem, elnök ur,
hasson oda, hogy ifjú
demokráciánkat és szabadságunkat
sehonnan ne
fenyegethesse
embertelen
cselekedt,
erőszakos
visszaélés.
*

Népűnk lelkén kegyetlen
sebet ejtene az és lehetetlenné
tenné
annak
a tiszta pacifízmusnak
és a
népek
között
vatő megérí!\snek
kudakulá\
sát, amely nélkül béke és
nyugalom
nem lesz soha ezen a világon.
Elnök ur, ne engedje, hogy a népeknek ily erőszakos
eltiprása
és
megalázása
az ön elveivel
ellentétben elhintse itt mindenütt
a reváns
gondolatát.
Ne engedje, hogy a nem-
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zetek békés munkáját
állandóan
lényegesség majd megalázott
és leigázott népek, hogy elárasszák
uj nihilisták rettenetes tömegével
a civilizált
világot.
Elnök ur, az uj Magyarország
bizalommal bocsájtja
ügyét a világ aeropágja
elé.
Károlyi
Mihály, a magyar népkormány
miniszterelnöke.
Budapest,
november 11. Károlyi Mihály
minisztereinek a közelebbi időben Svájcba
•utazik, (hogy. öt érintkezést találjon az antanttal, hogy Magyarország viszonyairól, a beállott átalakulásról hü képet adjon. Károlyi Mihály közvetlen tárgyalása lényeges
befolyással lehet a békekonferencia
állásfoglalására.
Károlyi kísérettel! utazik, utjának irányát
még .nem állapították meg.
Bécs, n/oyeanber 11. Az álhianiitainács iNé'Tiii'öt-Anisztriai jövő állaindonmiájiáiról
szóló
határozata ia következő:
1. Német-Ausztria,
demokratikus
köztársaság. Minden közhatalmat
a nép iktat be.
2. Német-Ausztria
a német,
köztársaság

alkotó része. Külön törvények sízalbályozzáik
'Némat-Ausztriilánlalk német köztiánsalségá korimiányzaitbainí és törvényhozásban vallló inészivételet, valllalmint ia. német köztársaság törvényeimfdk és intézmény niínek iNiámietvAuisizitriára való. érvényősiségének, terjedelmiéit
3. Mindazok a jogok, amietyielk a iRtediclisrabban képviselt királyságoknak é» tairtottnánydknaik alkotmánya szerint a császárt illették, egyelőre, amiig az alkotmányozó gyűlés megáll]lapátja a végleges alkotmányt a német államtanácsra

szállanak

át.

A császári és királyi 'rniimsztáráiuimlolk feloszlattatnak. A z oisiatrák-imiaigyair monarchia
területén alafktolt ftöblM lállllaimoíknak arz említett niinisztériumokra, vaUaimint ,az, általuk
kezelt államft vagyonra való igényeik érvénnben maradnak. Ezen igényeik likvidálása bizottság által'kötendő és a népjogi megegyezések feladata lelsz, almieűy biaottságclk az öszszas érdekelt, ineanzetek közös kápvfeefföibSOl
ailakulnaik.
5. Megszűnnek' anlindazoík a törvényes és
a formászieritoti intézmények;, amelyeik a császár és a császári ház (tagjai iszámára előjogokait állap'iitainiaik imieg.
6. A hivatalnokok,
tisztek és katonák
oldatnak
a császárnak
tett hűségeskü

felalól.

_ 7. A Ikloronajavak átvétedle törvény utján
hajtiatiik végre.
8. Az összes politikai
előjogok megszűnnek, a delegáció, az urakházal és az eddigi tartomány gyűlés
eltöröltetik.
9. Az alkotmányozó
nemzetgyüléAye
való

életet helyreállítani
és a
népeknek
az állami önállóság
útját
megnyitni.
Valamennyi
népem iránt
folytonosan
változatlan
szeretétet
érezve,
szabad kifejlődésüknek
nem akarok
a
magam
személyével
útjába
állani.
Előre elismerem
azt a döntést,
a
melyet
Német-Ausztria
jövendő átlamformájáról
hozni fog.
A nép képviselői
utján átvette a
kormányzást.
Lemondok
az
állami
ügyek intézésében való bármely részvételről, egyúttal
felmentem
Osztrák
kormányomat
hivatalától.
Német-Ausztria
népe
egyetértéssel
és engesztelékenységgel
teremtse és
szilárdítsa
meg az uj rendet.
Népem szerencséje
kezdettől fogva legforróbb
kívánságom
célja volt.
Csak belső béke tudja e háború sebeit
meggyógyítani.
Károly s. k.
Bécs, november 11. A
Lamntasch-kotri
mány benyújtotta lemondását., A három köös miniszter közül utolsónak
Stöger-Steiner
vezérezredes lemondott a hadügymMszterségről.
Bécs, november 11. A népőrség osztagai
ma megszállották a katonai parancsnokságokat, a had ii gy miiníi s zt eriu mo t, Schönbrunnt
C: Hofburgot.
Bécs, november 11. Holnap a parlament
épülete előtt kikiáltják a köztársaságot.
Nagyvárad,
november 11. Maekensen
ima háromszáz automobillal ésé törzskarával,
továbbá kétezer főnyi legénységgel ideérkezett. Mackensen holnap tovább utazik.
Bukarest,
november 11. Erős
francia
csapatok átkeltek a Dunán és a román olldalon foglalták el állásaikat.
A német megszálló
csapatok
a mai
napon elhagyják
Bukarestet
és helyüket a románok foglalják el,
A romiániiuiil (katonai főiparaneslniok m á r
elutazott. A német csapatok Magyarországon
át külön vonaton óhajtiaffnak Németországba
jutni. Bukarestben
mától kezdve megszűnt
a
német
uralom.
Bécs, november 11. Mértékadó helyről
érkező jelentés szerint Párfe a katonatanács
kezében van. Focih tábornagyot elimozdiitották
A radikális- szocialisták, közvetlenül akarják
megindítani a béketárgyalásiokát elvtársaikkal

választás 1919 januárjában történik. A választás rendijét még az ideiglenes nemzetgyűlés szabja meg. Ez iaz arányos választásom és
valamennyi áltáimpolgánmak • írtamra valló különbség nélkül az általános és titkos választóBudapest,
november 11. A Magyar Távjogán alapul.
10. Ugj-anlyait alapelvek szetrilnt sza- • i-rati Iroda jelenti Berlinből: Nagyfőhadliszálíhályozzálk a tartomány dk, kerültétek, ,jáir)áisok •láis: A MaasitóJ keletre amerikai támadások
és községi képviistlőtelsitületclk
választójogát elhárításánál sikeres ellenlökés által kitüntetés a választási eljárást.
te magát a 207-es brandenburgi tartalékezÜl. Ez a törvény közzététele napján
lép
red Hemniings alezredes parancsnoksága alatt
életbe.
és
a 192-es szász gyaloghadosztály csapat
Bécs, november 11. Az
államtanács
Desclhau alezredesnek, a 183-ik gyalogezred
küldöttsége
tegnap tanácskozott
Káparancsnokának
vezetése alatt.
roly
császárral,
aki
kijelentette,
A
fegyverszüneti
szerződés
aláírása
hogy kész a trónról lemondani,
de
követkéztében
ma délben
valamennyi
arra kért engedelmet,
hogy
továbbra
fronton
megszánt
az
ellenségeskeis Ausztriában
tartózkodhassék.
dés. Grőner első
főszállásmester.
Budapest,
november 11. A Magyar TávAmsterdam,
november 11. Eoch a köirati Iroda jelenti Bécsiből: A császár a következő
szikiratáviratot
küldte a főparancsnok
vetkező kiáltványt adta iki:
ittak
•
Trónralépésem
óta szüntelenül
azon

fáradoztam,
hegy népeimet a háborít
rémségeiből
kivezessem,
amelynek
kitörésében
semmi részem nem volt.
Nem vonakodtam
az
alkotmányos

Az elileinségesjkedléSt november
11 -éu
délelőtt 10 órakor a rfancia időszámiitás szerint megszüntettük.
A szövetséges csapatok!
uy'ab parancsig nem léphetik át azt a vonatat,

•Szeged, .1918. november 12.
amelyet onmeik a .naptnak eddíig az órájáig elértek.
Köln, november 11. Hindenburg
táviratot intézet a kormányhoz, amelyben a hadsereggel együtt rendelkezésére
bocsájtja magát, hegy a cliaoszt elterüljék.

Menedékhelyet keresnek a német
uralkodó he cegek
Berlin, november 11. Több német uralkodó hercegi családja azzal a kérdéssel -fordult a dán királyi családihoz, várjon Dániában mieniedlékíheiyet táláQiatriak-e.
Amsterdam,
november 11. A holland fapcik üttetik: Ma reggé! hét órákor Eysden
városnak Vsisé-u teájában tiz császári címerrel
•jelzett astíqmoM! jelent meg, amdyéknok uta-sai a császár, a trónörökös. Hindenburg
vezár tábornagy, magasramgu tisztek és udvari
méltóságok voltak. Reggel nyolc órakor udvari vonat érkezett Eysctenbe a nagyfőhadiszálMis ámhimuvaival Az autóikat vagonokba
helyezték. A vonattal a császár és kísérete
fcüytatják útjukat északi irányijain.
Amsterdam,
november n .
Megbízható
helyein hiiire jár, hogy a holland kormány elhatározta a császáa- internálását. A császár
még Eysáenben van és holnap reggel egynegyed töteradkar Middachtenbe
utazik.

DÉLMAGYARORSZÁG

Glória victis /
Ó franciák, ti a szent Művelődés
Élén haladtok, tudja a világ,
Ti vagytok a szabadság és dicsőség
Zászlósai, tündöklő franciák!
Ti adtátok a nagy, nagy forradalmat,
Mely úrrá lőn ma egy világ felett,
De mégis, én azt mondom, aj hatalmak:
A magyaroknak tisztelet!

Hindenburg és Rupprecht
trónörökös a főhadiszálláson
Berlin, november 11. (Wdliff.) Az a németalföldi. jelentés, amály szerint Hítiidénburg vezértábornagy HpHandliába érkezett,
valótlan.
Hindenburg a főtadfezálláson van.
•R-upredht trónörökös is a főhadiszálláson tartózkodik.
Berlin, november 11. A Vorwarts
jelenti Drezdából: A szász királyt
megfosztották
iróniától,
A kamarákat feloszlatták.
A munkás- és katonatanács azonnal elrendeli az u.i
választásokat a férfiakra és nőkre kiterjedő
általános választójog alapján.

A bajor csapatok kiürítették
Tirolt
Innsbruck,
november 11. A bajor csapatok Tirolt kiürítették. Az osztrák és magyar,
csapatok szálitása, amelyet az olaszok szier'vtezinök, Simán folyik.

A ruthén-néptanács a Magyar
Nemzeti Tanácsban
iBudapest, november 11. A
Magyar
Távirati Iroda jétentii: A folyó hó 9-én Ungváron tartót népgyűlésen megalakult a magyarországi rutíhén néptanács, amely örömmel iidtvözöllte >iz ujjáajakult független Magyarországot és a Magyar Nemzeti Tanácshoz csatlakozott.

És ment, idegen zubbony födte testét,
Mint Nessus-ing, mely mart és égetett.
A Krisztus látta csak, hogy halt e szent nép :
A magyaroknak tisztelet!
Ó franciák, mi ugy állunk ma bátran,
Tisztán, bűnhődve multat és jövőt,
Egész világ előtt fekete gyászban
Az ég alatt, szent sírjaink fölött,
Vérző kezünket most testvéri frigyre
Dolgozni nyujtjük, adjatok kezet!
Nem ember az, ki sérti könnyeinket:
A magyaroknak tisztelet!

Győző világ, nézz ránk most bölcs
lszemekkel,
A bölcseség a legszebb győzelem
S halld meg, mit mond a Golgotán
fe nemzet,
Victor Hugó, Jaurés nagy, büszke népe,
Száz szent sebével bibor ékesen.
Forradalom fiai, franciák!
Az átkozott bitorló vitte harcba
Az uj idők teremtő ihletében
A szive ellen, ó mint szenvedett!
Jövünk dolgozni, nézz ránk, uj világ!
A diadal volt legsajgóbb kudarca:
Kik vértanuk és hősök népe voltunk,
A magyaroknak tisztelet!
A fiaink vig békén éljenek!
A szenvedés ezer jogán daloljuk:
Petőfi népét Habsburgék vezették,
A magyaroknak tisztelet!
Mint rab oroszlánt a gyűlölt pecér,
Szeged, 1918. november 11.
A vágóhidra vitték teste, lelkét,
JUHÁSZ
GYULA.
Hentes hatalmak dicsőségeért!
Mua.**..iMnnnr«.*

Az osztrák c« ászári pár szomorú
elvonulása
Bécs. november 11. A késő délutáni órák
ban a császári pár és családja a Bécstől másfél órányira tevő Eckartsau kastélyba ment.
Az utazás hat automobilon törtem. Az első
két kocsiban a kísérőik, a tvarmadifkban a császári párt ült. Az utolsó ítacsiikbari a testőrök
voltak. A gépkocsikon rmm voltak uralkodói,
vagv családi jelzések. A császár polgári iutíhá
bar? volt. Nagyon levertnek látszott.
Testben
azonban nincs annyira összetörve, mint a
•hogy híresztelték.
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Az 1895., 9 4 . és 9 3 . éviolyambeli katonákat
biztonsági szolgálatra visszatartják.
— Székéig léglók Erdély védelmére. — A hadügyminiszter
nyilatkozata, —
Budapest,
november 11. Egy újságíró j ;hánságál eseményidk is -moa^rraztekj őrről —.
előtt Bartha Albert hadügyminiszter ma dél- j nefinzifttiLségi'ifl <vaüó tHktofcHt mélíkül, nines*>lyani
j ember, aki ne tartaná
elsőrendű
feladatnak
után a következőképen nyilatkozott:
egy
olyan
nvegbizhatéj
védősereg
szemezését
— Elhatároztuk, hogy a leszerelés biztosíellátását.
tására ós az aswc^iai lehette tlönwé téttíltéfrie és megbízható tisztekkel roló
Erdély sorsáról a iköveflk»zakefL .mondatta'
három korosztályt vissza fogunk tartami. Kit
derült ugyanis, hogy & cseh betörések nem a hadji^ymiiiuíiiszter;:
—•
Táfl'gyailiásak
j-olynák
n
román
nemzea cseh nemzeti aspirációk kielégítésére szolgálnak, hanem egyes emberek
privát
vállal- ti taaiáosesiall és éu remélőin, hogy sikerülni
kozásai voltak, amelyek tehát a rablással fog megegyezésre jutni, nehogy azonban ral*
hx-sapatok saját
fyletősségnkm
betörjenek
egyértelműek.
Erdélybe,
székely
légiót
szervezünk
,
amely
A legfiatalabb három korosztály vissziítartása annál könnyebben megy, mert a had- a nemzetőrség -kébeBébian alakul meg és elsőügymiiniiszterhez érkezett hírek szerint az sorban az erdélyi részek veszélyeztetett pontj
ofasz frontról visszatérő
legénység .teljes jait fogja védeni.
—
Én,
aki
a
székelyföldön
stzüítetifeiin
és
rendben érkezik. A 21). é.s 11. hadosztály a
legnagyobb rendben, énekelve, zárt sorokban akinek ngysKÓlváin egész ifjúsága és naunikásérkezik vissza a frontról. Ezek közül
fogják sága Erdélyihez fűződik, különös gcnftlót forvisszatartani
ezeket
a korosztályokat,
de dítok arra, hogy amennyire lehetséges tesz,
s-emmiesetre sem tovább, mint ameddig tény •Erdélyt miegóvjnlk az u jabb megrázikodtatástóL Hiszem is, hoify a román injenniaetii tanácsleges szükség megköveteli.
osak sLkerübti fog megállapodási
létesíteni
Mindössze néhány hétről van szó. Az
és ez esetiben az Erdélyi részletet
egyelőre
r
1895—94. és J3. évi korosztályokat
tartja
a. béketárgyalásokig — sértetlenül megtnnljjnlk
vissza a
kormány.
óvni* (Mágyaronsizág részére.
Budapest, ,november 11. A hadügyminiszBudapest,
november 11. A legilletéter ma a következőket mondotta:
kesebb
helyről
származó
értesülés
íEbső feladatom oly véderő nníegterem'fcéisie, szervezésé és fentartása, amely az ország
szerint az Újvidékre
bevonult
szerb
rendjét biztoisitja- Már hivatali elődöm ilncsapatok
parancsnoka
utasítást katézltetett. a leszerelési rendelet, kapcsáig hogy
pott l/Esperay
tábornoktól,
hogy
az IS!) ti és fiatalabb évfolyambeli
katonák további intézkedésig
nem, szerelhetnek le. hanem egyelőre biztonsági
szolgálatot
teljesítenek.

—- bloigMlkozitaít. az a. kérdés, hogy menynyi ildőre tartsuk vtesz-a. a: .még sr/JÜlkséges legénységet. Azt hiszem, hogy mindössze csak
néhány

hónapról

lesz szó. M a miu.es az ország-

ban ember és méretni állitnni,

híiwzen

«

csapataival
mert

a helyzet

csapatok
A magyar
már jelentést
a szerbek
lásra.

vonuljon

lei

Ujvivdékről,

nem kivonja

a

szerb

előnyonudásái.
kormány
kapott
készülnek

ma

Újvidékről,
a

délben
hogy

visszavonu-
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Csak a 9 5 . és idősebb évfolyamok szerelhetnek le.
A katonai állomás-parancsnokság
közli:
A magyar hadügyminisztérium 28315.

eln. 1. a. 1918. sz. rendeletével csak az
1895. és ennél idősebb évfolyamú katonák leszerelésére intézkedett.
Felhivatnak mindazok az 1896. és
ennél fiatalabb születési évfolyamú katonák (honvédgyalogosok, honvédhuszárok,
46-os volt közösök, tüzérek, géppuskások, utászok és repülők) kik a harctéri,
vagy helybeli pótcsapataiktól otthonukba
távoztak, hogy haladéktalanul jelentkezzenek pótcsapataiknál, honvédgyalogosok
a régi honvédlaktanyában, az esetleg
náluk levő ruházattal és fegyverzettel,
annál is inkább, mert ezen parancs nem

teljesítése

a

törvényes

intézkedéseket

vonja maga után.

Behívások célja a belrend és biztonság fenntartása. Fokozatos leszerelésükre
a belrend helyreállítása után az intézkedés később ki fog adatni.
A népkormány hadügyminiszterének
intézkedése mellett minden behivottnak
hazafiúi kötelessége is a békés belrend
mielőbbi helyreállítása és fenntartása
céljából ezen felhívásnak haladéktalanul
eleget tenni.
Ezen felhívás a külterületeken dobszóval kihirdetendő.

vait. majd Zombory
Lajos szakaszvezető, a
Katonatanács tagja szólalt fel, végül
Móra
v. jgköszön-re a megjelenteknek részvételüket
és a népgyűlést berekesztette.

A képviselőházat összehívják
Budapest, .november 11. Ábrahám Dezső képviselő, aki legközelebb alelnöke tesz a
Háznak, egy újságíró előtt kijelentette, hogy
a Házat a közelebbi időben összehívják. A
képviselőház elé terjesztik az általános, egynllő, községenkint, titkos — nőkre is kiterjedő
választójogi javaslatot, amely már elkészült,
kimondják törvényben Magyarország teljes
függetlenségét és-'hatályon kiivil helyezik az
1867. évi XII. törvénycikket.

Szeged, 1918. november hó 12-én.

Katonai

állomásparancsnokság.

Németország a megsemmisítő fegyverszüneti
felfelelek enyhítését kérte Wílsontói
Berlin, november 11. Ma Lanising áfamtáttikánhoz a (következő táviratot intézték:
A német kormány a demokratikus
célok és eszményiek közö|Sfeíágéib'e(n
való bittel fordu! az Egyesül t-!l!iamok elnökéhez azzal a kéréssel, hogy
állítsa helyre a sebeket. Ennek a békének egyeznie kell Wiilíson ailiapét' vei'Vel.
Az elnök kijelentette,
hogy
nem a
•nemet nép ellen viszi u háborút, u
melyet nem akar békés
fejlődésében
megakadályozni.
A német kormány,megkapta a fegyverszünet fel tételeit, amelyek az ötven hónap óta tartó blokád után a
közlekedési eszközök átadása, a
megszálló csapatok élelmezése kü-

Szegeid, lí)18. iiüveníjlíftT 12.

vetkeztébéin a blokádnak
egyidejű
ieútartásamellett
kétségbeejtővé
tennék Németország
helyzetét. Ezek
a
feltételek a férfiak, nők és gyermekek millióinak
éhenhalását
jelentené.
•Kénytelenek voltunk e feltételeket
elfogadni, de figyelmeztetjük
Wilson
elnököt, hogy e feltételek végrehajtása az ellenkezőjét
ébresztené fel a
német népben annak az érzésnek, a
mely a népszövetség
újjáépítésének
előfeltétele,
>
A német nép- ezért az utolsó órában megkéri az elnököt, járjon közbe a szövetségeseknél
a
megsemmi
sitő feltételek
enyhítése
érdekében.

A cseh szlovák állam
Hága, november 11. Csütörtökön összeül a cseh-szlovák nemzetgyűlés, hogy kimondja a cseh-szlovák állam megalakulását.
A cseh-solovák állam Csehországból, Morvaországból, Szjiíézjiábcl éSs,' Magyarország 18
vármegyéjéből állana, . száznegyvenkétezer
njéiégyzetkilojmiáternyi területtel és tizenhárom
•milliónyi lakossal.

Pozsonyba érkeznek a csehek
Pozsony, november 11. Pozsonyban ma
éjjelre várják a cseh csapatok .megérkezését.

Tengerész nemzetőrség a csehek
ellen
Budapest,
november 11. A tengerész
uemzfetőrség egyik feisjzereíCt csapata m a
reggel Heltai Viktor parancsnok
vezetése
alatt a Pozsony
kornyékére
betört csehek ellen vonult.

Solt, kü'gyi államtitkár.
S s®

Népgyülés a Klauzál-téren.

kinek a leiké tiszta. Tiszta és szent ünnep van
ina, amelyen az emberinek térdre kell hullania az emberiség nagysága előtt, ha a törté(Saját
tudósítónktól.)
Hajtallmas ínéi
meg szállotta meg vasárnap délelőtt a Klau- nélmii magyarságnak minden oka meg van
zál1-terét, laibofl ünnepélyes hangulatiban hall- is rá. hogy jajveszékelve nézzen a véres aszgatták végig a Nemzeti és- Katonatanács talra, amelyen a háború csilnáiliók és a hámét
szónokaik, alkuik lelkesen, a népgyűlés (hatal- barátok bűne miatt az ártatlan magyarságot
mas ovációitól megszakítva irontatták rá ar- fe'íkoncolliják.
Móra nagy le kesodéssel fogadott beszéra a helyes irányra,, amelyet az u.i Magyarorde után fíaticz Gyula, a hadügyminiszter kiszág fiain ik követni kei.
A n|áp gyűlést a Munkásdíalárda forradal- küldötte vázioülta a béke beálltával felmerülő
mi éneke vezetit be, majd dr. Becsey Károly, le gsürgősebb felad a toka/t.
Ezután dr. Hollós József, a szegedi radia szegedi Nemzeti Tanács elnöke, lépett ki
a Kárász-ház erkélyére és a népgyűlést meg- kális párt vezére szökik fel a népgyűlés osznyitva, nfyugallomiria és rendre intette a népét. tatlan tetszésétől kisérve.
Eziután Móra Ferenc megkapó szavakkal ecsé
— Megindult a mesebelit Binnami erdő, —
telte a mostani világtörténelmi
jelentőségű moínldoítta Hollós. — megindult az ezer évig
időket a következőkben;
egy helyben álló nép és első megmozdulásá— Polgártársaik! Aliig tiz napja, 'hogy a lég val lerázta magáról bilincseit. Első mozdulászebb népgyűlésnek, amelyet Szeged valaha sával megteremtette a szabadságot, a levellátoltit, tiszta hutámíüiba, erről a helyről be- gőt, amelynek hiányában már 'fulladozott, a
lledcbtaim a köztársaság jellíszavát, mint vér- szabad sajtót, a gondoliatszabadságot, az
vesülési és gyülekezési szabadságot; a mávörös rózsát. Tiz nap alatt több történt Európában, rniiint azalatt a tízezer év alatt, amely sodik mozdulatával meg fogja teremteni a b>azóta eltelt, amióta az ősember az első tüzet, got. „Haza csak ott van," mondotta Petőfi s
gyújtotta ebben .a világrészben. Most olyan az a választói jog, mely minden férfire és nőtűzvész dobálja itt lángjait az ég felé, amitől re kiterjed, valósággal másodlik Honfoglaláselsápadnak az örökíénvü csillagok. Fejünk mik tekinthető.
felett ez az őszi ég egy vérvörös lobogó,
— Nagy teremtőmunkára van itt szükség.
visszfényeképpen annöik a tűznék, amely A leggyökeresebb gazdasági pénzügyi, egészidelent fölégeti az összes trónokat, koronás ségügyi és kulturális reformokra van sürgő(naplopókat, hermelines inigyeniélörilkíkeil együtt sen szükség, hogy századok bűnös mulasztáés fölégeti azt az egész régi világrendet, a eaii-t helyrehOiZni lehessen. Olyan tarvényeket
inély csóvája i-m ezeknek az üres magú üstö- és intézményeket keh létesíteni, amelyek elkösöknek.
nyomják az ember bűnös hajlamait, s a kapságóf, "araico'dm'vágyást rosszindulatot. Le
Ezt a népgyűlést, amilyet ma sokat tartanak az országban, azért hívták össze, hogy kell dönteni a pénzimádás bálványát, azt az
erről a helyről kiáltsák önök felé a biztosítás aranyborjút, mely előtt ma szegény és gazegyárán t imádkozik.
: nem az erőszak forradalma ez, hanem
Zajos éöenizlés és taps kísérte Hollós szaa legnemesebb erőé. és ettől senki ne féljen, a
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Megalakult a szegedi Károlyi-párt.
(Saját
'tudósítónktól)
Vasárnap délután
négy órakor a szegedi függetlenségi és 48-as
Károlyi-párt szervezikedő nagygyűlést tartott
a Tisza -szálloda nagytermében. Az érdeklődök tömege zsúfolásig megtöltötte a • térimet,
sőt a folyosókat és a lépcsőházait iiis ellepték.
Utasén tüntetve Károfjyi Mihály é-s a nagygyűlés szónokai mellett. A nagygyűlés természetesen egyhangúlag
kimondta
a
Károlyi
párt
megalakulását.
A nagygyűlésről a következő tudósításunk számol be:
ÍDr. Becsei) Károly •elnök megnyitja m
ölésit ós vázolja, hogy nj, hatalma^ arányú
tízierovezíkiedósre van. szükség az
nj,
forfadialimli Magyarországom, hogy az igazság
lirAodásiát ,biztosítani /tudják". jsks%küfönösen'
érfts pártira <vpin szükség (Szegeiden, hogy a: "bizonyára: haimaroisan elkövetkező álifcaillánote váiaisiztálsökirgi a pártinak győzePimét egész Szegeden iM'zftofenrtíliiatesék. És meg kell! mnost e r & i t o i
a párt szervezeitát, lazökfeafl! a poülgárí eleiinieíldkietl
aikik a KJároilyi-párt programiját, ta wiaigükévá.
íeiszik. Blasiz)élt ezután arról, Oiogy a választói
jog ki fog terjedni: a nőkre is, ezért gondoskodott arról, hogy a nők iís' osniflaOrozh'aRisiain'ak
(i, pánthoz. Hiaizaifí ab iszefret etlel üdvözli a tmegjeSmtöket ós iái nagygyűlést megnyitja^
A
jegyzőikönyv veaeitésére kiír. Lúgost T>ötmc t ikéri
Föl és-kéri'dr. Dertjbre Jéiicht. hogy a niajpiiirandre vonatkozótelőftterjieszJtiéiséjiitegye rmeg. 'T>r.
Dettre Jánois imonldcittt ezután beszédet, asnolybffl a következők©t közöljük:
"—• Kjét 'hete esnlk. hogy Inhagóiisabe ültő-'
zTűt ez a város, az ntöá&t. reitM$e®n.r, italkBaátámi
íkezditák, miért aífeáhos és eimlherhra nem mélíó' Tl'Oljlálá'tiiauinkbatn egy
Itt, n kagyalíuiőbői
Birallikodö nmlber liátogialtiáísáinai készülődtünk'.
Kéit hete! És ezalatt a morváid, két hót a'att több
óriás! ererlimiény törltórit, minit Kirisatuis *aái-.
ütésétől kezdve mostanáig! Az M m Ikógyelsmébőluralkodó vendég, akire váitmrník, mienu
jött eü, de a fölséges ur ilielywtit éljöttt. hozzánk
ogy föüségesabb: a népuralom.
— .A magyar forradaAotm eltörölte a -tömtémellmfil íMia gyár ország ot. A z . a régi rend, a
mefly évszázadokon keresztüli lértokoltai niandaizít, laiuiiiit. ez a, „sors osiboresapáisiaa alattit fuldokló
m'éip k i tudott izzadtai magáiból, itátümt. A bűneit tatán még minidig levezékellbeitné a régi
rtízsümj, Ihia) nemi tapadnia hozzá vesztesen a
legszörnyűbb Ibiin, a háhoru fölidézése. Ezt
azonban nem lehet mlegihocsájitani, leve,zekéi-.
tíi, Mert hazug aiz, ,a frázis, hogy ez ia háború
ránk (kényszeritett hlálborn voilít, Ezt a gálád
hazugságot kényszeritötiték Pánik, imierlt az
igazság az, hogy 30—40 becsteifan, emberi mivaltiáíból' kivetkőzött enniber zúdította a háborút a villáig nyakába. tBzt a. háborút az M m
kegyelméből uralkodó nnolt I I . Vilmos császár
kötötte a nyakunkba, akii ctsaik azért gyújtotta

föl négy sarkán a villágot, hogy miegpiuiiiassa,
hogy 310111 gyönigte báb és képes rómüllébbe lejteni a föld miamidon népéit!
'— Nem izgatni akar, csak tényeket szögez
le, amiket meni lehet eűlhaülgaltinii, amíiikar a
jövendővel állunk sziecnlben. A jövő pedig w
a program, lalm'it Károlyi hirdetett, amit. Károlyi valillotít és almit Károlyi meg fog valósiítánii. Károlyi az egyetlen magyar ember,
magyar politikus, akivel az antant szóba iáit
Majd szól a munkapártról, amely a halált
jefiieniti m á r Mjagyarországon. iMwst az uj és
demokrata Mágyaroirszágot, ds szeretné uiiegmérgeaaiii a imiumi kapáit. A háborús szomorúság mtegtamitatit bemminkelt arra, hogy ha ruháink elrongyoladott, kifordítsuk. H a azonban az lelveik eltaomgyolódíalk, (azt nem lehet,
kifordítani, azt rongyosam. íkeü'l tovább viseltai.
• '•'

Az 59.000 koronás háboims jutaöoan
Mosztúsn a Városi A'Jkalllmaizottialki
Tnaácssi általi.
j
IndSítványozza, mondja, kii a 3iagygyűlés a; szolídarirtlást és ruházza M
a ímegalíikitandó tanácsot azzal, hogy
rögtönii segély iránti intézkedéseket
•m.egtegjre.
Végül javasolja, határozza f l
a
uagygy-i'áés, inélyük politikai párthoz
káván osaflalcozná.
A nagygyűlés tagjai szinte egyhangúlag
kiáJltotfölk fel:
—

A

— Szociális

nek. amelyeket

az ő 'történelmi

alakja

repre-

zentál. Kjéirpni, monidlják ki a Kjárolyj^pátrti
.megalakulását. •
fíerger V i l m a és Almássy íEnidre felszólalása utiátn dr. Becsey elnök kii!mondta a párt
miegaOláknlMisáh Felkérésére dr, Lugosi Döme
ismatette az előkésziiltő bizottság javaisMát
a tisztilkarra. vonaitkozóllag a' küvíákleizőikiben:
Pártelnökök: dr. Becsey Károly, dr. Papp
K ó b e r f Pálfy Dániel. Ügy vezető eűnök di\
Dettre János. Alelnökük: Almássy Endre,
Bui-mos Gyön-gy, Juhász Antalt, (Lantos Béla,
Nagy Gyula, Pálfy E r n ő , [Rózsa.Béla. Söhüitz
István, Szabó Gyulln, őr. Szatótis József, dr,
Tótfn Iimre, Várhelyti József. Igazgatók: Oserzy Mffihályj dr. CMIkós Niagy József, dr. Osonika Elleniér, Jánossy Laijos, K o r á m .Mihály, dr.
M á r k i Imre, dr. Pétíhy Aurél, íSöliwarz Manó. dr. Sirsioh György, Sízéesii: György, Viajals
JózsleS. Eőtitiklálr: dr. iLlugosi Dönve. Tiitktóireik:
dr. Bródi Mihály, idr. Grásstily Károly, dr.
Magyar Józlsef, Sz. Szigeithy Vilmtes. Főpénztáros: Nyári .György. Pénztáros /Gál Míiksa,
A naigygyüilés aiz előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
E z u t á n iközkiilvántltlsra Pálfy Dáuriíe! isz/VÍLalft fel. aki kifejtet/te hogy ai nép daaik Károlyi. hilve fflefltótr Végül iniegkösizölnta a megjeleutók lérdeiklőidését és az ülést, berekesztette.

Tanácsot alakítottak és belépnek

zottak politikai pártállást
foglalnak el és testületilég belépnek a szociáldemokrata
pártba.

A gyűlés lefolyásáról a következőket jeleníti tudósátónk:
A. nagygyüliósit Freybnrger Benő nyitotta
meg, aíki bejelentette, hogy a várcisii ailikahna•/.Ottak vasárnap értekezleteit tartottak, anielyen élhatároztáík, hogy össrzéhi'vják a nia'gygyülést. iAz éiitldkézlet imiegbizásiából üdvözli a
megjelein teket, nnegnyitja a gyűlést és inidiitványozizai, hogy elnökül l'dtr. Dettre
Jánost,
jegyzőnek Zsíros Lajost kérjék fel. Tisztában
kéli lennünk apad, — mondta Dettre, — hogy

alapon!

Gál János érre hejielenti, hogy a. rendőrJegénység nevében hozzájárul a szocálálás af'a—• Siatjnos, bizonyosra vehető; hogy Káro- pomi való szervezkedésUjiez ós kéri, kenessék
lyiiék a uiiegikezdétt minnikát nem fogják tud- meg az összes városokat és iiavasolják,. hogy
ni befejiezni. Nem fogják tudni befejezni azért
ugyanilyen" állapom tönnörüljietneíki.
ment iaz oroheri szervezet nem tud uilegbinkózPillieh' Gyula után Tóth ÍFéreuo tüzes
n i a lelieítetleniniel, ipejdtig laz ország kormány- heszédltein hívta fel az egytiegyülteket arra,
zása most lehetetlen ©rőt meghaladó nnuinkát hogy osélekedjenek é» lxatlározzák el beléix'leiváni. A fonradiaHoni /már a polgársággal is KÜkct a iszociáktebnoikraita pártiba.
teszáimtort. és nekünk, a [polgároknak osak egy
Fenyő Latjos szintén a (szocialista pártba
kötielességiink van: dtvánnü. la naiuflitból a - jö- való ilMépéisit ajánlja), az elnök aizonban kije1
vőbe azt, almli a multuniklhaih értékies volt. Én
leintii, hogy senkiinek a meggyőződését neon
nem ozt kérem. — fejezte be 'beszédét, — hogy
szahaid ériniiciii és m é g a kájstelibség politikai
Károlgi
Mihályt
támogassák,
hanem
hogy
meggyőződését is|etm szalraid érinteni.
hűséges katonái legyenek azoknak az eszmékEzíitián az elnök eíreaidelte a szavazást,
A nagygyűlés
többsége taps és éljenzés
közben elhatározta,
hogy. a
szóAáhfemókráta.
párthoz
csatlakozik.

A nagygyűlés ezután' • Freiburge-r Benő
javaslatára egyhangúlag beválasztotta a, Várósiii Allkiailiinazottak' Tamlosiáha ai következőiket:
Dr. Turóeáy Mihály főiigj-ész, dr. Heitttí-e
János ügyéisz, dr. Líderer'iDeziső 'tiszti •••orvos,
iBfüró (Bíeaiő ;h. főmérnök, Doináth Miksa fogaiimazó, Fenyő Lajos, mérnök. Árendás'György
műszaki a. tiszt, Bauei' Zoltán alszánwevö,
Fneyiburgea" iBtenő ir»>datiszt, Vfiifh József. sizíál"áshiiztos, Váriady Jemő fásmámttevő, 0raeaa
János laídátiiszt, Bley Lajos- adótiiszt, Mayer
István írnok, Zsíros Lajos- irnokj Iíoilozsvári
Sándor írnok, Tóth F. s. nyilvániartó, Vair
gá Károly végiieliajto. Igaz Jiáno-i kézhesitő.
Sz. Szigethy Vilniotí, Detjiri István iratkezelő,
Gál János r. őrspananeshok, Bózsó Ődiön jv.
pónzitániób, Vecsernyés Litván .detoktív. Bózsó Istváin tooBtó, Varga József köny\wő.
Póttagok: Kovács Antal iirodiatliisizit, V a r g a
Mátyás íkönyvviivő, Zomhori István adótiszt,
Viigili iRiezső na.pMijais, iFirwMts Emidre jv. s.
könyvelő, Szűcs János vámkiczelő.
A nagygyűlés berek,esztéteie után a 'sízociíáTidemokirafa ipárt nevében.1 Ábrahám
Mátyás
lélkeisen űldvözölte a iszociáldetmokrail'a pártba
he lépő t iís'ztviisellőkíet.

R városi alkalmazottak nagygyűlése.
(Saját
tudósítónktól.)
(Hétfőm délután 1
imlejgalakr.lt iá Városa Allkíilinaziöttalk Taínáösia.
A városi allkaflimaEioittak is uregmiozdultaik és
érdekeik megóvására, tanáosöt viálasztottaik De
nemcsak ezélnt volt fontos a. városi ni kai! mázott aik tűimörülése, 'fianem azért is, mert a.
gyűlésein Ikiimondták, hogy a városi alkalma-

szocialistákhoz!

Balázs Károly és Biró Benő Mszólalliása
után Gál János í-endőrörsparaincsHTok kér fdlvilágosiitlást arra vonattkozólag, 'milyen alapon
(történik a szerveeketlós.
Eirhe a kérdésre ianét felhangzott:

a szociáldemokrata

Adler Viktor meghalt
pártba. —

osiak a saját erőnkben bizhatulnk. 'Sorsunk
jobbra forduliását csak öttől a. koumiánytól nejnélhetjük. Nemcsak szóval, halnemi erős ímeggyőződéssiel Iktíl tehát cs-.ii!lakoznunk allilhoz
a hatafiirn'as eszimeárannlathoz,
amely (nuost
végirfc győzedeflmeskedeft. Abban a hílthe.n,
hogy a tiiisiztviselői kar fentartás nóltkl csatlakozik a. legszélső idomoknáciához, üdvözlöiin
a diamokrat.a átaOaknliáisit ünneplő városi alkail.imatzcittakat.
Bfey Lajos aiz elnök felsizólátíásiára isimer/tehte a tiilsztvigclők kívánságait. A városi alkialinaziottak tanácsának a megalakítását javafsolja, íuaijid a tisztviselők főbb kivánságit
a követikiezőklhen:
Olyan rögtöni segély Mmtalása, a
mély a shigős hajokojn gegáit.
Megfelelő ceallládi pótlók kdnitailása.
(Szolgálati pragmilatáka.
Általános fizetésrenidezés.

Bécs, noveaniber 11. Adler Viilktor külügyi'
álUlaanltitklár ma, délben fél egykor lakásán
iszivisziélhüdési kövöilkpztéfcén hiirtefen tnetfr
halt.

Bajorországban népkormány
vette át a hatalmat.
München,
november 11. Eisner Kurt elnök
a bajor népuralom nevében hirdetményt tett
közzé, amelyben közli, hogy a végrehajtó hatalom a munkások és katonák tanácsától ideiglenes gyűlésének határozatából a kormány kezébe ment át.

A legfőbb hadvezetőség elismerte
a katona- és munkástanácsot.
Berlin, november 10. Mint a Berliner Tageblatt közli, a nagyfőhadiszállásról az a hir érkezett, hogy a legfőbb hadvezetőség elismerte a
munkások és katonák tanácsának hatalmát.
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Szenet kapunk Csehországból
'Budapest, november 11. Sapka (Gém a.
mxagyacr Íkomriíiiny pragaű: káküildötíte •viiiaasaédkezetit Budapestre.
.EJgry újságírónak dmomdotila. hogy
a
Nmody Vihor ősaimte, .meieignak .moiwöiaitó
szknjmtiávsd kíséri az u j Magyarország «kialátóüását. A szénkérdésben teljesen szóltad
és ellenérték n é l k ü l firamaiitót iffingedéüyeta a
isfirraet isaénj-ószfetre,
*d(f á^fiorszkkji • szénfelesteg röf/töm
sséUUásét is felajánlja a Nctrodny Vihar zsíranyag ellenében.

Német hivatalos jelentés
a fegyverszüneti feltételek
elfogadásárét
Berlin, mmtttíber 1JL (iHiiivartaihas.). A z átlatmtMkiárak atxmtttóber 10-én r«?g®dí tawáes'koztaík a iegyvnnsaiimet febiételicdaöL A felteitóMöet elfogadták ás a Mkádrfe'gáxácitsaöv' ans^gfdfcHő ntassitást; adtak.

HÍREK
000

— Minisztertanács. Budapestről

telefonálja

audósátórik: A kormány -hétfőn délután
öt
óraikor mkiiisztertanácsot tartott gróf Károlyi Maháiy etaökléséviel

— Macken sen hadseregét Szegeden fogják bevagonlrozni. Temesvárról jelentik neitoftrik: A .Magyarországon átvonmlőton tevő
Mackensen hadseregcsoport jelentős résziét
Szegeden, uánt desnar'káeiás ^vonaton már kivit t eső vasúti gócponton fcgiiáik bevugcmRjzni. A hadseregicsoport mintegy ikétszázez©r főből á l és Agy Szegeden megMietős
mozgalmas tettet lesz -ez idő alatt, arnig
a
német csaspatoHc elszállítása befejezést
nyerhet. A németek megérkezése Szegedre csak napok kérdése.
— Dr. Pálfy József lemond a képviselőségről. A város első kerületének országgyűlési
képviselője, dr. Pálfy József, aki pár hönap
előtt került be a parlamentbe, lemondani készül
a mandátumáról. Elhatározását a legrövidebb
idő alatt bejelenti a képviselőház elnökségének.
— A székelyekért. Mindazon székelyeket,
akik a Székelyföldről elszakadva most a súlyos
helyzetben levő székely
testvéreink sorsán
aggódnak, megbeszélés és a megalakult Székely
Nemzeti Tanácshoz való csatlakozás végett
f. hó 12-én, kedden délután 4 órakor a főreáliskola vegytani előadójába meghívja dr. Korber
E. K. és Szabó Lajos.
— Csak d é l u t á n négyig legyen tanitás.
Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester hétfőn
délelőtt a következő átiratot intézte a tankerületi főigazgatóhoz és a tanfelügyeiőséghez:
Tudomásom szerint az iskolák" megnyitása
alkalmával a tanrend ugy állíttatott össze, hogy
az előadások délután hat óráig tartanának.
Tekintettel a mostani zavart "közbiztonsági
viszonyokra, kérem hogy a felügyelete alá
tartozó iskolákban a tanrendet odamódositani
szíveskedjék, hogy a tanítási idő legkésőbb
délután négyig eszközöltessék. Talán legalkalmasabb volna 8—12-ig és 1—4-ig taníttatni.
— Kun B é l a belépett a köztársasági p á r t b a
Hőd mező vásárhelyről jelentik: A Hódanezővásár helyi Köztáivsaisági párt f. hó 8-ikán választmányi illést tartott Bodrogi Sándor alelnök elnöklése mellett. Az illés megnyitása
után dr. A agy József titkár bejelentté!te, hogy
Kun iBól'a országgyűlési képviselő is belépett
a i Kortársa sági pártba. Bejelentése keretében
szép (beszéd kíséretében eesrtelite azokat a soha
•nent hervadó érdemeiket, amiket Kun .Béla a
független Magyarország, a magyar köztársa-

ság kivívása (körül szerzett. Dr. Nagy József
indítványa alapján a párt akként határozott,
hogy K i m Béla (képviselőt a tagok közé történt ünnepélyes felvételéről külön (küldöttség
utján togja tudatni s a küldöttség tagjaiul
Bodrogi Sándor, dr. Nagy József, dr. Széli B á
dint és Bereezki P á l tagokat küldte ki. Azután Bereczki (Pál az Újvárosi Olvasókör azon
indítványát, terjesztette elő, hogy az olvasókör 1918. november 10-én, vasárnap d. u. gyűlést. tart. ts a kör vezetősége kéri a Köztársasági!
pártot, hogy küldjön ki szénokot. A párt, ezen
meghívást tudomásul vette és elhatározta,
hogy ,a gyűlésre ,szónokukul dr. Nagy József
és dr. Széli Bálint titkárokat küldi ki.

— Népfőikelő és tartalékos tisztek jelentkezése. Felhívatnak az összes népfölkelő és
tartalékos tisztek, csapatnemre való tekintet
nélkül, hogy kedden délelőtt 11 órakor a Korzómozi téli helyiségében megjelenni szíveskedjenek.
— A Károlyi-párt felhívása A függetlenségi és 48-as Károlyi-párt ezúton hivja fel
Szeged város polgárait, hogy mindazok, akik
20-ik életévöket betöltötték, imi és olvasni
tudnak, nemre való tekintet nélkül jelentkezze. nek párttagoknak a párt főtitkáránál dr. Lugosi
Döme ügyvédnél (Deák Ferenc-utca 2.) hétköznaponkint d. u. 3—5 óráig. Egyben a Károlyi-párt elnöksége felhívja a jelentkezőket,
hogy a párt rendkívül nagy kiadásainak fedezésére önkéntes adományokat juttassanak el
Gál Miksa bankigazgatóhoz a Károlyi-párt
pénztárosához
(Szegedi Bankegyesület r.-t.,
Bá6tya-utca 9.) Írásban is be lehet jelenteni a
párthoz való csatlakozást, mely esetben a jelentkező közölni tartozik foglalkozását és pontos
lakcímét is.

— Megnyílt a Szegedi Szabad Egyetem.
A Szegedi Szabad Egyetemet hétfőn nagyszámú
közönség előtt megnyitották. Gergely
Sándor,
a művészet legfőbb irányait ismertette a reneszánszig, juhász Gyula iró, a
Délmagyarország
munkatársa pedig a modern dráma jellemző
irányairól beszélt. A legközelebbi előadás szerdán, 13-án lesz, amikor Herusch Arthur az
elektromosságról kísérletekkel és Thirring Oszkár a technikai tudományokról fog bevezető
előadást tartani.

— A hazatérő vagyontalan katonákat
három hónapig élelmezik. Károlyi Mihály
miniszterelnök rendeletet adott ki a hazatérő
vagyontalan katonák élelmezése tárgyában. A
rendelet szerint a polgármester gondoskodik a
hazatérő katonák élelmezéséről, miért is a polgármesternek joga van a kereskedők és magánosok birtokában levő, sőt a közszükségleti
célokra lefoglalt készleteket a közélelmezési miniszter által meghatározott módozatok mellett
igénybe venni. A hazatérő vagyontalan katonáknak köteles a város a rendelet keltétől kezdődő három hónapon keresztül kedvezményes,
vagy ingyenes élelmezést biztosítani. Az ellátás
felmerülő költségeit a közélelmezési alapból
fedezik. Ha e költségek ez alapból nem fedezhetők, az esetben a szükséges összeget a város
az államkincstár terhére a saját pénztárából
előlegezi.
— JUj a d ó k a szociális igények kielégítésére. Somogyi Szilveszter dr. polgármester
az uj adók kivetése ügyében a következő beadványt intézte a város tanácsához: Az uj
állami rend megalapozásából kifolyólag, a személy- és vagyonbiztonság megóvása, bizonyos
szociális igények azonnali kielégítése, az ellátatlanok arra szoruló részének ingyen ellátása
szükségessé teszi, hogy a város jövedelme szaporittassék s e célból a mai rendkívüli viszonyokhoz képest kivételesen rendkívüli eszközökhöz nyuljunk. E célból javaslom, méltóztassék a közgyűlésnek oly előterjesztést tenni,
hogy mindazon polgárok terhére, akik legalább
500 korona egyenes állami adót fizetnek, még
Ötven százalékos
községi pótadó
vettessék ki a
folyó 1918. évre, ezenfelül azon szegedi polgárok terhére, akik hadinyereségadóval
rovattak
meg, azok progresszív községi pótadó gyanánt
rovassanak meg oly összeggel, ami a háborúsnyereség adójuk
50 százalékának
felel meg.
Akik a Nemzeti Tanács fölhívására már önként
adakoztak, ez az összeg az adóba beszámitta-

Szeged, 191A november 12.
tik. Ez áz adókivetés csak erre az egy évre, a
meghatározott rendeltetésre szólhat. A határozatot a közgyűlés a veszélyeztetett érdekekre
való tekintettel birtokon kivül hajtassa végre.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos a tanács
hétfői ülésén bejelentette, hogy a beadványra
vonatkozó javaslatait a keddi közgyűlést előkészítő tanácsülésen fogja megtenni, annyit
azonban már most i6 mondhat, hogy az uj
adóból — amint azt már a
Délmagyarország
megírta — mintegy 2,800.000 korona többjövedelemre lehet számítani.^

— Szegedi kereskedők nagygyűlése. A
szegedi kereskedők összessége f. hó 14-én délután 6 órakor a Tisza-szálloda nagytermében
nagygyűlést tart. Tárgy: 1. Csatlakozás a Nemzeti Tanácshoz. 2. A Kereskedelmi Tanács alakítása. Felkérjük a kereskedőket, hogy ezen
gyűlésen teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Szeged, 1918. november 11. Szervezőbizottság: Aczét Qéza ..elnök, Schweiger
Miksa
jegyző.

— A közélelmezési hivatal bőripari osztályának vezetője lemondott. A szegedi közélelmezési hirvaitfflíl ® vadtM .vánosoSc .köz*
aaktt© dlgőn«k,4iaziba üaetmíbeea. bőripaai sseakuszíiályit, aaáetywfik vwwtiésévaí (Rétem Árpádot túrta, meg Balogh K á r o l y tarKásosinok. A
ihOTÖpaa'i iszaiteoszítáíly ímáafiél év .afflait 30.000
pár cipőt ké&zifttetetft és -bocsátott, m háborús
viszonyok között dicső áron fotngátoaniba. Á:
Ibőrtpaati saakosartiáiEy antotaisa3ea^e» (működött
ós tisztességééi keresetái*® jufttátott sóik tkfeipaMjst A légyverartiaebtíei és a (közeli békével! megváltozott körtÜkmónyék ú r r a fcéisfftet(fcék Rákos Aapájéot, hogy a bőripari szakosztály vezetéséről lemondjon. Lemondó iratában « a kért Rákos a íközáBdtaaeaaésá ÜMvataát,
hogy a kész eipőket és " papubsökat a nuunikások, badsegélyetzailíteflc .közt jegyrendezer nélkül- árusitcsa ki, « aiwgfevő ibőnainya®akias8 .pedig: nuJíisajaiiális ágon a. kisiparosoknak »a>lfsáteism ki. /Rákos Árpáid egyébként a. következő levélben .jelentette ..be
:
A Közélelmezési Hivatalnak
Szegeden.
BnieI«Ritíwn a. kütelötaeaéisái brtia/tatlniak, "hogy.
a bőripart sízateoszfcálBy vrajstéséről mrspxmgáM
egésmtm állapotom miatt, iá apai ríapoar tiszteleltfcj 'lemondok és fölkérem* a 'Mrzételteézéki
hivataít, hogy .a velem történő eilszlánnjoílláístb
sürgősen ejtse meg és a (kebdSbeffli számvevő
közbengöttlével készletet Mtáa'ozaai fifli hogy
íurmiak alapján végleg ekzáanolhajssdk. Tiszteiéitől fölkérem, a közéOeűmezési hávata/Lt,
hogy a kész cipőket és papucsokat a mim kásák-. hadsegélyezettek és a. harctérről hazatérő
katonák között jegy rendszer 'mellőzésére! árusítsa. ki és a meglévő 'bőranytajgdkiait. és keJHékekert; különöaképen tékitofetttdl a báboo-julhól
hazatérő, illetve hiazaitiért eiipész
kisiparosok
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Kedden
november 12-én

Életkép 4 részben,

Ezt jól
megcsináltuk
vígjáték 2 felvonásban.

Előadások, kezdete: 5, fél 7, és negyed 9 órakor
Jegyek előre válthatók 3 órátot kezdve.

Szeged, 1918. november 12.
•és czájpész fmiunlkíásiok 'közöltit a (i»a(kisizüím!áldis
üiruk ímelO'att,, a iNópiiuházaitá Bizottság lioz:z áj árufása nélkül, kazMejtflietnül IkGiánulsiiitamS;
tízliweskédijék. íSzegod, 1918. november 8. Rákos Ampád, Ibőripatrii «zalkas®tóly veaeftojle.
— A polgárőrség átszervezése. Dr. Papp
iMtínylhért nendőbkapitány a következő eliaIboirátumot adta ált a polgármesternek:
A
Polgárőrség a mai szervezetében fenn nem
alhat, ment a kötelező jelentkezés és a szolgálát súlyos terheket ró Szeged város lakosságára. Számosan vannak, aödik a terhes
szolgalatot nem bírják még' niagyiolbb azoknak a száma, akik dacára a behívó parancs
átvételiéinek és letett ekkujjüknék, nem jelentitoezníek szolgálatra s tgv az őrséget a szátzádipamcsnlolkdk nem tudják felállrtanli, miii• általi a város lakosságának vagyon és életbiztonsága veszélyeztetve van. Még a büntető rendelkezések sem segítenek ezen 'lehetetten állapoton. Viszont önként jelentkezőkből, altisztekből és katonákból szervezni lehetne egy olyan gárdát, mély a város belbékétjét a lakosság vágyom és életbiztonságát
minidéin körülmények között megtudná védeni. Ezeket előrebocsájtván, a Polgárőrség
szervezete a következő tenne: 446 ai díszt,
ültetve katonaviselt egyén veendő fel állandó
Szöigálatra napi 20 korona dijazás" mellett, a
kük e meffiett a katonaságtól is megkapják a
zsoldot. 50 rénidőr, akik semmi más szolgálatot nem teljesítenek, csak a polgárőrségnél
és sehova más szolgálatra senki más által
itteni vezémyelfhetők. 12 csendőr szintén állandó szolgálatra napi 20 korona dijazás
mellett, akik e mellett a csemdőrségtőil iis
Imegkapják a zsoldjukat. . Összesen tehát 508
egyéniből á'ilma a Polgárőrség, A Poigárőrség
hat századra tagolódna, minden százaid élén
legy századparancsnok és két alantas tiszt,
azonkívül a Polgárőrség parancsnoka és egy
iseglédtliisztje. A tisztek díjazása 30 korona
lenné. Ez a létszám az, amely a Polgárőrség
szervezésiére iltetve feláll! tásiár a feltétLenül és
miiniden karütenényíek. közt szükségeltetik. Az
•eilaborátum kedden már tárgyalás alá .kerül.
— Vásárhelyen kiosztják a bőrkészleteket. Hódmezővásárhelyről
jelenti tudósítónk:
A Nemzeti Tanács ugy intézkedett, hogy az
összes börkészleteket ki kell utalni maximális
áron a kereskedőknek és a cipészeknek. A Nemzeti Tanács tárgyalást folytatott a malomtulajdonosokkal, hogy az őrlési vámot ne lisztben,
hanem készpénzben lehessen megváltani. A
malmok hivatkoztak arra, hogy •-nekik kötelességük a gabonavámot a Haditerménynek kiszolgáltatni, amig ezt a rendeletet meg nem
változtatják, addig csak gabonáért őrölhetnek.
A Nemzeti Tanács ezt tudomásul vette.
— Felhívás. A közrend és biztonság fentartására Szeged városában négy karhatalmi
század lesz felállítva. Ezek közű! egy század
elsősorban a volt I. és II. árkászpótzászlóaljnál,
gyalogsági utászosztagnál, másodsorban más
csapattesteknél szolgált, sőt polgári egyénekből
is lesz felállítva. Akik ehhez a századhoz kívánják beosztásukat, délelőtt folyamán 8-12-ig
jelentkezenek a hidászlaktanyában (Hattyas-sor)
Stemmer László századosnál. A jelentkezés nem
kötelező. Illetmények:
Karhatalmi pótdíj tiszteknek 30, legénységnek napi 20 korona az illetékeken felül, azonkívül közétkezés. Ruházkodásról, felszerelésről gondoskodva van. A laktanyában való elszállásolás egyelőre kötelező.
Stemmer László, százados.

DÉtMA-GYAiEOESZAG
Károly, Széchenyi-tér 7 , Kovács
Ödön, Tisza
Lajos-körut 27., t5-én Kőhegyi Lajos, Takaréktár-utca 6., Magyari
István, Tisza Lajoskörut 12., 16'án Maschánszky
László, Feketesas-utca 22., Sziráki
Gyula, Kelemen-utca 2.,
17-én Reiter Oszkár, Tisza Lajos-körut 61.,
Zimmermann
Vilmos, Boldogasszony-sugárut 1.
szám alatt.
— Változások a szegedi ügyvédi k a m a r a
területén. A hivatalos lap vasárnapi számában a szegedi ügyvédi kamara közhírré teszi,
hogy a kamara lajstromába felvétetett: dr.
Schulz
Károly (Szeged), dr. Luczay
Kornél
(Nagylak) székhellyel, Töröltettek: dr.
Pascu
János (Nagykőcse) önkéntes lemondás, dr.
Fischof Henrik (Szeged) kir. közjegyzői helyettessé történt alkalmaztatása, dr. Rósa
Izsó
(Szeged) dr. Gyorgyevics Milos (Nagybecskerek)
dr. Horváth
László (Zsombolya), Beller István
(Nagybecskerek) elhalálozás indokából. Gondnok kirendelés: dr. Rósa Izsó elhunyt ügyvéd
irodájára dr. Singer
István szegedi ügyvéd
rendeltetett ki.
— Felrobbant petroleumoskanna. Súlyos
szerencsétlenség történt vasárnap délután az
Ilona-utca 18. számú ház egyik szegényes lakásában. Balázs Mihály napszámos elment hazulról és három kis gyerekét felügyelet nélkül
hagyta a lakásban. A gyerekek, akik közül a
legidősebb tiz esztendős, a legfiatalabb négy
esztendős, fáztak és hogy a tüzet felélesszék,
petróleumot öntöttek a kályhába. A petroleumoskanna fölrobbant és 'a gyerekek ruhája tüzet
fogott annyira, hogy súlyos égési sebeket szenvedtek. A házbeliek értesítették a mentőket,
akik az összeégett gyerekeket a városi közkórházba szállították.
— Dr. Ács Vilmos hazaérkezett és rendelését nemi és ibőrbetegekneik megkezdte. Széehenyi-tér 9. sz.
— Dr. Reiter O s z k á r bőrgyógyászati és
urologiai rendelését Petőfi-iv 6. (Kasis-sizálloda
•mellett) dr. Emődi
Aladár rendelőjébe helyezte át. Rendel <1. u. 2—4-ig.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000
MÜSOB:

Kedd : „Heidelbergi diákélet" szinmü. Idénybérlet páros
10. sz.
Szerda: „Lili". Énekes szinmü. Prémierbérlet A. 6.
Csütörtök: „Lili". „
B. 6.
Péntek: „Mignon" opera. Idénybérlet páratlan 11.
Szombat délután : „Pacsirta" operett. — Este: Először
„Hotel imperiál". Szinmü. Premierbérlet B. 7.
Vasárnap délután : „Mágnás Miska". Operett. — Este:
bérletszünetben „Hotel Imperiál". Szinmü.
Hétfőn: „Hotel Imperiál". Idénybédet páros 12.

* A színházi helyárakem elése. A szinügyi
bizottság hétfő délután ülést tartott, amelyen
a színtársulat ujabb helyáremelési kérelmével
foglalkozott. A kért — átlagban 34 százalékos
— helyáremelésből évi 300,000 korona jövedelme lenne a színháznak. A szinügyi bizottság javasolja, hogy 25 százalékos emelést engedélyezzen a közgyűlés.
* B á n y a i Irén fellépte. Hosszas betegsége után ma lép fel Bányai Irén a
Heidelbergi
diákélet Katica szerepében.
* Hófehérke. A forradalmi idők hatása
alatt létesült szinésztanács nem feledkezett meg
a jővő független népéről, a mai kis gyermekek— A Katolikus Kőr csatlakozott a Nem- ről sem és azért már e héten gyermek-előadást
zeti Tanácshoz. Hétfőn délelőtt a Katolikus rendez a jövő virágos kertjének, a kicsinyeknek
és a hét
Kör négy tagja jelent meg a Nemzeti Tanács előadva a legkedveltebb Hófehérke
előtt dr. Dobay
Gyula vezetése mellett, aki törpe cimü mesejátékot, amelynek főszereplői
bejelentette, hogy a szegedi Katolikus Kör Zöldi, Bányai, Abos, Solymosi és László. Az
előadást csütörtök délután fél 4 órakor rendes
szintén csatlakozik a Nemzeti Tanácshoz.
— Inspekciós orvosok. A főorvos hivatal délutáni helyárak mellett tartják meg. Jegyeket
közli, hogy a szegedi orvosok a következő sor- már árusit a pénztár.
rendben tartanak inspekciókat: november 11-én
* Hangverseny. Folyó hó 21-én este 8
Bedö Imre, Deák Ferenc-utca 23., Berger Mór, órakor rendezi Cholnoky
Margit énekművésznő
; Kölcsei-utca 4., 12-én Bernát
József, Kossuth- ! dalestélyét a Tisza-szálló nagytermében. A fiatal
lutca 9., Erdélyi Jenő, Tisza Lajos-körut, Gold- njüvésznő Bianchi Bianka világhírű énekműschmidt-ház, 13-án Fenyves
Márk, Fodor-utca
vésznő és kamaraénekesnőnél fejezte be tanul2., Forbáth
Leó, Dugonics-tér, 14-én
Király
mányait, akinek legkiválóbb tanítványa. Feno-

7
menális hanganyagát és nagyszerű előadóképességét a pesti és külföldi kritikák egyhangúlag
elismerik és fényes jövőt jósolnak neki. A
hangversenyen közreműködik Bárányi
János
zongoraművész, aki a kiséretet látja el. Az
estély, amelynek műsora a dalirodalom gyöngyeiből van összeállítva, páratlan műélvezetben
fogja a szegedi müélvező közönséget részesíteni.
Jegyek Várnay L. könyvkereskedésében 10—4
koronáért elővételben válthatók.
— írók és művészek a f o r r a d a l o m b a n .
Etrről szól aj íSziiniházi Élet szenzációs u j száma
nak vezércikke, melyet mindazoknak képe illusztrál, akiket ott lehettett látni a nagy események ormain. Futottak még . • • cimen egy
feledheetlne cikk örökíti meg a nagy napok
apró, kedves történeteit, lA cikket Major Henrik illusztrálta. A rendes heti .tartalomból kiemeljük Kőváry Gyula cikkét ,jPrivá.tügyeík a
színpadon cimmel és Mokrouszoff Jenő cikkét „Orosz színházak a forradalomban". Hevesi Sándor folytatja a K i s 'drámaíró ciklust.
Darabmelléklet a 'Belvárosi színház u j műsorából Békeffi László ,jA békestratéga". Kottamelléklet Kalotai Lászlótól. Az u j nemzeti
hadsereg küritjeliei. iA rendes rovatok I n t i m
Pistával az éltükön teszik teljessé ezt a számot,
amelynek .ára 1-20 korona. Előfizet si ár egynegye devre 12.50 korona. Kiadóhivatal Erzséhet-körut. 29.

KÖZGAZDASÁG

0000
Tőzsde. Budapestről
telefonálja tudósítónk:
A tőzsde mai forgalma nehezen fejlődött ki, a
bankpiacon egyáltalában nem fordult elő üzletkötés. Rimát kezdetben a pénteki zárlati jegyzékhez képest 20 koronával olcsóbban kínáltak,
zárlatig azonban ebből a veszteségből 10 korona megtérült.
A mai jegyzések a következők: Általános
Kőszén 1850, Beocsiní 1030, Salgó 940, Szászvári 795, Urikány 665, Rima 913—924, Schlick
435, Brassói 400, Danica 860, Klotild 450
korona.
^ A kereskedelmi k a m a r a teljes ülése.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara november 22-én, pénteken délután 4 órakor teljes
ülést tart. A tárgysorozat nevezetesebb pontjai:
Munkásjutalmak kiosztása. A kereskedelemügyi
miniszter rendelete a női iparfelügyelők alkalmazásáról. Az uj helyzet a kereskedelem és
ipar szempontjából. Uj kamarai választások elrendelése iránti javaslat. A kamara 1919. évi
költségvetése. Ezúton kéri az elnökség a beltagokat, hogy a teljes ülést előkészítő közös
bizottsági ülésen november 21-én, csütörtökön
délulán 4 órakor jelenjenek meg.

MOZI.
oooo

HETI M Ű S O R :
URÁNIA M Ű S O R A :
Hétfőn és kedden: „Az igazság diadala" életkép 4
részben és „Ezt jól megcsináltuk" vigjáték 2 íelv.
Szerdán és csütörtökön: „Fekete ország" dráma az
orosz népéletből 5 felvonásban.
Péntektől—vasárnapig „Az asszonyfaló" regényes játék
4 felvonásban. Rendezte: Balogh Béla a főszerepben
Mattyasoovszky Hona.

VASS-MOZI M Ű S O R A :
Szombaton és vasárnap: „Fekete Jolán szerelmi dráma
4 felvonásban.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
oooo

Sz. M. — Szíveskedjék a szerkesztőségbe
felfáradni. Kitűnően megirt levelét csak változtatásokkal adhatjuk közre. — F. E. 46-os főhadnagy.
— Beszélnünk kell önnel. Legyen
szives kedd délután négy óra után a szerkesztőségbe felfáradni.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várifay L.
«a8iiinMUiHH(aMHiiHnniunumn»HiiM\
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Bútorok

bútorok legjutányossabban
beszerezhetők
_

Sz

Hirdetmény.
Értesítem a város lakosságát, hogy az Országos
Közélelmezési Hivatalt vezető Miniszter ur az alábbi
rendeletet adta ki.
KÖRRENDELET.
szóló
A sertések
hizlalálásának
feltételeiről
105,600,918. F. M. rendelet 2. §-a értelmében a házi
...
vagy gazdasági szükségletre hizlalt sertések csak „
hizlalást engedélyező hatóságtól a felhasználásra vonatkozólag megkapott engedély alapján vághatok le és
használhatók fel.
Arra nézve, hogy a vágási engedély kiadására
vatott hatóság a vágási engedély megadásánál mily
szempontokra ügyeljen és az engedélyben mily feltételek köttessenek ki, a földmivelésügyi miniszter úrral
egyetértöleg a következőket rendelem :
Az engedély kiadásakor tartoznak az engedélyező
hatóságok f. évi 89,C00 és 256,600 sz. rendeleteim
figyelembevételével újból megvizsgálni, hogy a levágási
engedélyt kérelmező hizlalónak milyen mennyiségű
fehéráru (disznózsírra és szalonnára) van igényjogosultsága és csak ennek megfelelő számú sertésre adhat
ki vágási engedélyt.
Ha az illetőnek a hatóság megállapítása szerint _
levágás időpontjában kevesebb sertésre van szüksége,
mint amennyire a hizlalási engedély annak idejen kiadatott. a feleslegnek mutatkozó sertésekat az illető
hatóság a 4207/915. M. E. sz. rendelet 1. és 11. §-ai,
illetve a 3560 916. M. E. sz. rendelete alapján ezennel
megadatott felhatalmazásom értelmében közfogyasztási
célokra köteles az érvényben levő maximális árak
ellenében közfogyasztási célokra hatóságilag igénybevenni.
Az ilyképp igénybevett sertéseknek a Sertésforgalmi Iroda által leendő átvétele stb. tekintetében a
258.500 sz. renpeleteim alkalmazandó.
Különös gondos elszámolás mellett adandó meg
vágási engedély az olyan gazdasági hizlalásoknál, ahol
nagyobb mérvű és esetleg több járás területén folyó
hizlalásról van szó, mivel a tapasztalat szerint több
munkás részéte szokott történni az elszámolás, mint
amennyi tényleg alkaluiaztatik.
Amennyiben a házi és gazdasági célokra hizlalt
valamennyi sertésnek levágása egy időpontban, illetőleg nem egy hónapon belől történnék, a levágási engedélyt esetröl-esetre kell kikérni és kiadni.
A leölt sertések egészben vagy féldarabokban való,
továbbá a sertéstermékek vasúton, hajón vagy gépkocsin történő szállításához, hacsak nem kézipodgyáijzként történik a szállítás a 94X000,917. O. K. H.
sz. rendelet rendelkezései a mérvadók.
Oly esetekben, midőn két vagy több sertésnek hizlalása volt házi vagy gazdasági szükségletre megengedve, a levágási engedélyben kötelezni kell a hizlalót, hogy minden egyes darab sertés után bizonyos
mennyiségű zsirt szolgáltasson be, amely beszolgáltatni rendelt készletek összegyűjtése községenkint egy
későbbi s — amennyiben arra nézve közvetlen nem
rendelkeznék — (a Cim) által meghatározandó időpontban a megállapítandó módozatok szerint fog meg1Örté

h á l ó s z o b á k , e b é d l ő k , ^szobák,
leányszobák, bőrgarnitúrák, konyhaberendezések, díványok,
ottománók, ruganyos matracok s mindenféle asztalos és kárpitos

Kenderesinéi

eged szab, kir. város közélelmezési hivatala.

&hhez képest, ha valamely háztartás részére csak
egy sertés hizlaltatott, a levágási engedélyben bizonyos
mennyiségi} fehéráru beszolgáltatását általában nem
kell kikötni.
.
, , ,
A beszolgáltatást kötelezettség alsó határa a 2 kg.
felső határa öt kg. sertésenkínt. Hogy e határakon belül
hány kg-os kivetés történjék, azt (a Cimnek) a helyi
viszonyok és a hizlalási eredmények figyelembevételén
alapuló elhatározására bizom.
Az e cimen befolyó sertésfehérárut általában elsősorban a törvényhatóság ellátatlanjainak szükségletére
szándékozom átengedni, illetve azokban a törvényhatóságokban, amelyekben kedvező gazdasági viszonyaiknál fogva az előrelátható szükségletüknél nagyobb
mennyiség beszolgáltatása várható, az ilykép összegyűlő mennyiség bizonyos részét a helyi ellátásra
vissza fogom.' hagyni.
Arra nézve, hogy mely törvényhatóságból s mily
mennviségü fehéráru beszolgáltatását várom ei, továbbá,
hogy az átadás mily közelebbi módozatok mellett történjék, külön fogok rendelkezni.
Aki a jelen rendelet értelmében rea nézve megállapított sertésfehéráru beszolgáltatás! kötelezettségének a megjelölendő határidőig eleget nem tesz — a
mennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik - a 1,592|918. M. E. sz. rendelet
6. §-a értelmében kihágást követ el, és a most idézet
S. alapján hat hónapig terjedhető elzárással és 2000
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Aki a jelen rendelet alapján beszolgáltatandó fehérárut elidegeníti, megsemmisíti, elfogyasztja, vagy a
beszolgáltatás! kötelezettség alól bármily módon elvonja, erre a m. kir. ministerium 2592/1918. M, E. sz.
rendeletének 7. §-a értelmében a törvényhatóság első
tisztviselője az elvont érték kétszereséig terjedhető

Szegőd, 1918, ned^elmVir l á

Feketesas-utca 16. (Keleti Palota.) Telefon 8—36.
ESsöre/idij nagy javító műhely.

s

JtoStl kocigyár Szeged.

" Ka,onaiTS, T "

Állandóan készítek mindennemű hajtó-, gyümőlcsszállitó és gazdasági kocsikat. Vállalok mindenfele
kocsik javítását, fényezését és lovak patkoiását. Raktár különböző parasztkocsikból.
—
I kártéritő összeget szabhat ki, amelyet a felmerült eiSzeged
szab.
kir.
város
közélelmezési
hivatala.
[ járási költségek levonásával a földmivelésügyi miniszj ter velem egyetértöleg később meghatározandó célra
' fog fordítani.
A hozandó határozat ellen ennek közlésétől számítandó 15 nap alatt a 2592/918. M. É. sz. rendelet 7.
a lakosság május l-ig történő
§-a értelmében a marasztalt fél vagy az Országos
Hsztellátásáról.
Sertésforgalmi Iroda által hozzám intézendő fellebbezésnek van helye.
A hozzám érkezett rendelkezés alapján értesítem a
A fentiek értelmében kiszabandó kártérítések cíváros liszttel el nem látott lakosságát, hogy mindéi!
mén befolyó összegeket gyümölcsöztető kezelés végett
hatósági ellátásra igényjogosult, a lisztkönyvecskéjében,
az Országos Sertésforgalmi Irodához kell juttatni.
feltüntetett családtagok száma után, az eddig megállaFelhivom a cimet, hogy mindazokat az intézkepított fejadag szerint járó lisztmennyiséget 1919. évi
déseket, amelyek a jelen rendelet végrehajtása iránt
május l-ig terjedő időre annál a kereskedőnél, vagy
szükségesek, a saját hatáskörében és ellátatlanjai érdepékmesternél, ahol lisztellátásra jelentkezett: előre
kében tegye meg, s azok céltudatos, minden mellékmegvásárolhatja.
tekintet nélküli lelkiismeretes végrehajtását szigorúan
E végből utasítottam a liszthivatalt, hogy miaden
ellenőiizze.
lisztelárusitó részére oly készletet bocsásson rendelBudapesten, 1918. évi október hó 25-én.
kezésre, amelybői az illető vevőkörének lisztszükségA miniszter helyett:
letét a jelzett időre a jelentkezés sorrendjében fokozaDr. Nagy Ferenc s. k. tosan kielégítheti. A május l-ig történő lisztkiadás
rendjét akkép állapítom meg, hogy az igényjogosult
államtitkár.
lisztkönyvével az elárusítónál jelentkezik; az elárusító
Ezt a körrendeletet azzal hozom a lakosság tudoaz illető lisztkönyvéböl a május l-ig esedékes szelvemására, hogy a rendeletben foglalt intézkedések végrenyeket levágja illetve bevonja s a könyvecske hátlaphajtásával Domonkos Mihály osztályvezetőt Jókai-utca
jára a május l-ig történt lisztkiadást s a kiadott meny2, sz. 1. em. 6 ajtó bizom meg.
nyiséget pontosan feljegyzi, egyben az ily módon kiSzeged, 1918. november 8-án.
elégitettekről jegyzéket vezet, amelyben az igényjogosult
11534/918. k; é. szám.
neve, foglalkozása, lakhelye, lisztkönyvének száma, s a
Dr. Somogyi Szilveszter, május l-ig kiadott iisztmennyiség pontosan feljegypolgármester.
zendő. Az elárusító ezt a kimutatást a bevont iisztszelvények kapcsán, amelyek a cég bélyegzőjével !epecsételendök 10 naponkint a liszthivatalba André
_ Szeged szab, kir. város közélelmezési hivatala.
Gusztáv vezető úrhoz bemutatni, illetve a kiadott lisztmennyiségről elszámolni tartozik. A május l-ig esedékes liszt az igényjogosultnak a már megállapított ár
lefizetése ellenében kiszolgáltatandó.
Értesítem a város közönségét, hogy a 4182/1918.
M. E. rendelet 6. §-a alapján a földmüvelésügyi miAki lisztjét május l-ig terjedő időre előre megvánister ur a házi és gazdasági, valamint a tenyésztési
sárolni nem képes, az valamely rövidebb időre is
szükségleten felül levő és darabonként 20 klg. súlyt
megveheti lisztjét, a midőn is, könyvéből csak az arra
meghaladó sovány sertéseket közszükségleti célokra
időre eső szelvény vonandó be, s csak a kiadott meny—
igénybe veheti.
nyiség jegyzendő fel a könyv hátlapjára illetve vezeAz Országos Sertésforgalmi Iroda közegei felhataltendő be a liszthivatalhoz bemutatandó jegyzékbe.
mazást nyertek, hogy a fentebb emiitett minőségű serMegjegyzem, hogy az elárusító az összes vevőtéseknek közszükségleti célokra leendő igénybevételét
köre részére tehát azok után is, akik rövidebb időre
az illetékes közigazgatási hatóságoknál esetröl-esetre
veszik ki lisztjüket a május l-ig járó lisztet teljes
kérelmezhetik.
mennyiségben megfogja kapni, s igy azok lisztjét, akik
A félreértések elkerülése érdekében tudomására
részletekben fogják a lisztet május l-ig megvásárolni:
hozom a közönségnek azt is, hogy mindazon eseteka teljes kiszolgálásig őrizetben fogja tartani.
ben, midőn a 105600/1918. és 110050/1918. számú renNetáni panaszok, vagy felszólamlások a közélelmedeletek értelmében az elkobzásnak van helye az Orzési hivatal lisztosztályában tehetők.
szágos Sertésforgalmi Iroda illetőleg annak közegei
Hangsúlyozom, hogy e rendelkezésem kizárólag a
megkeresésére a sertések hatóságilag akkor is igénybe
hatósági ellátásra utalt el nem látottak lisztjének kiveendők, ha az elkobzási eljárás még meg nem indítadására vonatkozik, tehát azokat akik mint termelök
tatott vagy befejezést nem nyert. Abban az esetben, ha
vagy vásárlók el vannak látva s lisztkönyvvel nem
egy községben bármely okból 20 drb-nál kisebb számú
rendelkeznek vagy akik külön lisztellátásban részesülnek
sovány sertés kerülne átvételre, a sertések a törvénynem érinti.
hatóság első tisztviselőjének utasítása szerint a helyi
Végül figyelmeztetem a közönséget arra, hogy az
fogyasztás céljaira veendők át.
előre kiadott lisztet a legnagyobb takarékosság mellett
Szeged, 1918. november hó 8-án.
a napi fejadagok szigorú betartásával fogyassza, mert
11527/918. ké. szám.
pótliszt kiutalasát semmi körülmények között sem fogom
Dr. Somogyi Szilveszter, engedélyezni.
Szeged, 1918. november 8.
11745/918, ké. szám.
polgármester.

Hirdetmény

Hirdetmény.

Dr. Somogyi Szilveszter

Szeged sz. kir.

város közélelmezési
Hirdetmény.

hivatala.

Értesítem a város lakosságát, hogy a közönségnek
jövő évi május l-ig tervbe vett lisztellátása közbejött
akadályok miatt egyelőre függőben marad. Mindent elkövetek azonban arra nézve, hogy a lisztnek a jelzett
ideig való előre kiadását lehetővé tegyem, amiről a
közönséget annak idején értesíteni fogom.
Szeged, 1918. november 11.
11681/918. k. é. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,

3-3

polgármester.

KELEMEN JÓZSEF

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

polgármester.

Erős napszámosokat
magas

Ha ő s z ü l a baja használja a
mely 3 nap
alatt vissza

Flóra hajvizet, a4iaata,
eredeti szinét. Kis üveg 3 kor. 50 f. nagy üveg 7
Ktfbtfl BBRBBBf HÍBBL9 n ü p i l t t t t a i l ü d n i l ltr

fizetéssel felvesz a

Légszeszgyár
Igazgatósága.

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

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában. Kárász-utca 9.

