ELŐFIZETÉSI ARA:

Szerkesztőség:

SZESSTD, SÍAPASZ-UTCA 9. SZÁFÓ.
A szerkesztőség teleionja: 3 0 5 .

Szeged 1818,

ff

egész évre 48.— K.
negyedévre 12.— IC
félévre
. 24.— K.
egy hónapra 4.— K
Egyes szám ára 18 fill. Pályaudvarokon 20. f 111.

ViL évfolyam, 273 szám.

Kiadóhivatal:
SZEGED, HARASZ-UTCA 9. szAm.
A kiadóhivatal telefonja:

Szerda, november i3.
I

5 0 0 tagra egészifik ki.

Proklamálni

fogfa

a köztársaságot.

A képviselőházat és a főrendiházat a kormásig megszűnt intézményeknek tekinti.

Habsburg Károly

iemoncE

a

magyar

trónról.

Ezer francia katona és ötven tiszt érkezik Budapestre. - A német kormány
jegyzéke Wiisonhoz. - Az osztrák-német nemzetgyűlés a köztársasági államforma mellett döntött.

Angliába is átcsapott a forradalmi mozgalom.
Az antant népeinek forradalma sietteti a béketárgyalások megkezdését. - Wilson
proklamációja a megegyezéses békéről. - Lloyd George az utolsó háború befejezéséről.
Az uj Magyarország alapjait gyors cse' fekvéssel és bátor ^lendülettel rakja el a népkormány. C'saik az imént bocsátotta ki a Magyar Nemzeti Tanács ismert kiáltváynát a
köztársasági llamforma mielőbbi kimoimdásáról, máris tetteikkel munkálja a méltó dél meg
valósítását. A belső politikai helyzet nem teszi kívánatossá, 'hogy a!z ország a köztársasági államforma kimondását az állkotmá^
uyozó nemzetgyűlés ösiszdhivásáig elhalasszia
A Magyar Nemzeti Tanács, amelyet ötszáz
tagúvá egészítenek ki, mint törvényhozó hatalom fogda a nemzet nevében proklamálná
a kötársaságot. A Nemzeti Tanácsban az ország lakosságának minden rétege képviselve
lesz és ott a magyar nemzet igazi akarata
és közvéleménye fog dönteni. Természetes,
hogy ,a mai képviselőháznak és főrendiháznak nem juthat szerep az uj Magyarország
államformájának megállapításánál,
Habsburg "Kroly — egyelőre még csak
túr szerint, — le fog mondani a magyar trónról, Kár volna is neki bevárnia ' a nemzet
•döntését, amely nem lelhet kétséges. Nemi
fogjuk többé megőrölni életerőinket és megakasztani haladásunkat és boldogulásunkat a
Habsburgok ellen való küzdelmekkel.
A nagysizerü átalakulásnak, a forradalmi)
szellem győzeflméinek hatása már mutatkozik
az antant-államokban, Angliában
is. Engesztelő, megértő^ sőlt vigasztaló
biangok szólítlak onnan hozzánk nemcsak Wálison részéről, hanem Cletnenceoi
ajkáról is. A fegyverszüneti feltételekkel szemben a békefeltértelek a megegyezéses és igazságos béke alap
©ívein fognak nyugodni, ha a békoasztálnál.

amiint reméW lehet és kell, a népek fognak
találkozni, niem pedig eddigi rabszolgatartóik
és elnyomóik.

benne képviselve. A többi négyszáz helyet
megosztják az érdekképviseletek
és a területi alakulatok
között. Képviselve lesznek az
őstermelők,
az iparosok, a kereskedők,
a nők
Budapest, november 12. Kompetens hely- szervezetei stb.
,
ről származó értesítés szerint
A helyi 1alakulatok a vidéki Nemzeti Táa kormány
nem szándékozik
többé
rnicsokból választott
tagokból lesznek
képviösszehívni
a képviselőhúzat,
hartem
selve. Amennyiben lehetséges lesz, a nemzeti
e helyett a Nemzeti Tanácsot
ismeri
ségi nerpzeti tanácsok is képviselve 'lesznek
el ideiglenesen
törvényhozó
testületezen az ülésem.
nek.
|
'
Ez a nagy 'Nemzeti Tanács az államforA mai képviselőházat
tehát olybá
lehet ma prdklamátásán
kiviil csak elvi
deklarációtekintem,
mintha már felosztott
volna. > Az kat fog tenni. A szükséges egyéb reformok az.
esetben, ha az ország nemzeti tanácsai a köz- alkoimányqzó
'nemzetgyűlésre
várnak.
társasági államforma mellett foglalnak 'állást,
Bécs, november 12. Megbízható
fora kormány a képviselőházat nyomban
felrásból jelentik, hogy Habsburg
Káj
oszlottnak
nyilvánítja.
roiynak a magyar, trónról Való leA kormány
a főrendiházat
megszűnt
mondása közvetlen küszöbön áll. Ennek
tekinti.
nek kapcsán a Habsburg-ház
valaA főrendiház jelentékeny reformokon fog kemennyi főhercege
nyilatktízatot
fog
resztüilmennii. Jelenlegi elnevezését 'sem tarttenni arról, hogy lemond
a magyar
ja meg a főrendiház, amely felsőházzá
fog
trónra támasztható
igényeiről.
átalakulni, még pedig erősen demokrata szelBudapest, november 13. A hadiigyminiszlembén.
ter értesitii , a fővárost, hogy a napokban
Budapest,
november 12. Az államforma
ötven francia tiszt és ezer főnyi
lekérdésében a kormány a Nemzeti Tanács
génység érkezik Budapestre.
i
Végrehajtó bizottsága az egész ország közvé.A tanács ima tartott ülésében a bejelentést
leményének egységes megnyilatkozását akar tudomásul vette ós elhatározta, hogy a legényja létrehozni, hogy a köztársaság proklamá- séget a Himgária-köriuti lAndrássy-laktanyálása ünnepélyes formába rí 'történhessék.
ban szállásolja el. A risztekre vonatkozólag
£ célból a Nemzeti Tanácsot
ötszáz
később fog intézkedést tenni), de már most (feltagra egészítik ki.
szólítást intéz a főváros (közönségéhez, hogyi
Az Ötszáz tagból száz tagsági helyet tartaná- akiinek amegfelelő lakása van és szívesen látna
nak fenn forradalmi pártok résziére. A Ká- francia tisztet a házában, ebbeli készségét jerolyi-párt és 'a szociúldémdkrctta
párt
negy- lentse be a katonai ügyosztály elszállásolási
ven-negyven,
a radikális párt húsz taggal lesz osztályánál.
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Berlin, november 12. A német kormány
a svájci követ közvetítésévet a következő
jegyzéket intézte az Egyesült-Államok kormányához :
Miután a fegyverszünet már meg
van kötve, a német kormány kéri az
Amerika! Egyesült-Államok elnökét',
hogy tegye meg a lépéseket a béketárgyalások
megkezdésére.
A német
kormány a békekötés gyorsítása 'végett ajánlja, hogy előbb egy előzetes
béke megkötését
vegyék fontolóra és
x
közöljék a német kormánnyal,
hol és
mikor kezdődnek
a tárgyalások.
A
fenyegető élefemsz-erhiány miatt a
német kormány
különös
súlyt:helyez
1
a tárgyalások
haladéktalan
megkez1
désére.
'
•
Solf, külügyi államtitkár.
Bécs, november 12. Ma .délben Bécs
minidegyik kerületében előre megállapított
helyre igyekezett a lakosság, aihoJ népgyűlést
tartottak. Az óriása tömeg délután két órakor
együtt volt és félbáromkor a pariáment elé
vonult. A menetben körülbelül
háromszázezer
ember vett részt. Mikor a tüntetők a parlament elé értek, Dinghoffer,
a nemzeti tanács
egyik alelnöke megnyitotta a nemzetgyűlést.
Dr. Renner államkancellár két törvényjavaslatot terjesztett elő. Az egyik javastat a nétmetjoszitrák köztársaság
prcMaimálásátiól
Szól, a másik pedig a köztársaságnak alnémet
birodalomhoz való csatlakozásáról.
A keresztényszocialisták ellenezték
az
indlitványtík törvényre való emelését.
A nemetgyülés
a
keresztényszocialisták 'szavazatai
ellenében
mindkét
indítványt
nagy többséggel
elfogadták.
Ezután a nemzetgyűlés proklamálta a
köztársaságot, majd va parlament épületén
tevő zászlórudira felhúzták
Német-Ausztriafehér-piros szinü lobogóját. A nlép óriási lelkesedéssel fogadta a köztársaság kimondását.
Eddig semmiféle rendzavarásról nem érkezett bir. A tömeg a határozat kihirdetése
után oszladozni kezdett. Valószínű 'azonban,
hogy a sötétség beálltává! nagyobb zavargások törnek ki.
Arr'öí is beszélnek, hogy Némletország
példájára tisztán szocialista kormány alakul 'a polgári elemek teljes kizárásával.
Berlin, november 12. A Munkás- és Katonatanács végrehajtó bizottságához érkezett
megbízható 'hirek szerint nemcsak Franoiia.országban támadtak forradalmi mozgalmak,
hanem Angliában
is. A forradalom gyorsan
terjed és hatalmas 'méreteket ölt.
Hága, november 12. Ellenőrizhetetlen
hirek szerint boch tábornagyot, amikor a
frontról elmenekült, saját katonái agyonlőtték. 'A hir megerősítésre szorul.
Basel, november 12. Innsbruckból jelentik: Az olasz hadseregben a felbomlási folyamat tovább terjed. Az olasz katonák kiijelenitiik, hogy most már béke van ' és ők haza
mennek, mint az osztrákok és a magyarok.
A harmadik olasz (hadseregben a 'katonák
megtagadták
áz, engedelmességet.
\
Berlin, november 12. Hollandi lapok közlik, hogy Túrában igen nagyarányú forradalmi mozgalom tört ki. Utcai tüntetések követik egymást, amelyek számos esetben véres összeütközéssel végződnék.

.Szegeik 1918. november 13.
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Chiasso, november 12. Az olasz lapok csak
ma adnak hint a németországi eseményekről,
de gondosain kerülik a forradalom említését.
Óvatosam ilyen cimeíket használnak: Politikai
változások Németországiban, vagy Reformok
Németországban. Ide olyan hirek érkeztek,
hogy
az olasz hadseregben
a bomlás jelenségei.

is

mutatkoznak

Berlin, novieunlber Ü2. Genfből jelentik,
liogy bár a francia kormány mindent elkövet,
hogy lehetőleg semmi hir ne szivárogjon ki a
külföldre arról a mozgalomról, amely Francia
országban már -napok óta felütötte a fejét,
imégsam lehet tovább titkolni, hogy

prakliamáriót bacsájtott ki, amelyben többük
közt ezeket mondja:
— Minden, amiért hadseregünk harcolt, elértünk. Most az 'a kötelességünk, hogy jó példával,
mérséklettel
barátságos
tanáccsal és anyagi támogatással siessünk az úrra szorulók se
gitségére.
•

London,
november 12. Az alsóházban
Lloyd George lelkes éljenzés közepette felolvasta a fegyverszüneti feltéteteket, amelyet
— úgymond reggel öt órakor egész 'éjszakán
át tartó eszmecsere után aláirtak. Lioyd
hét nap óta Franciaországban
nyíltan
George ezután igy folytatta;
kitört a nép és a munkások
mozgalma
és meglehetős gyorsan
fejlődik.
— 1 Ma délelőtt tizenegy órakor befe
Pártában nagy népgyűlések és tüntetőfelvoinujeződött az a borzalmas és rettenetes
lások voltak, de a mozgalom egész Franciaháborii, amelyben
az
emberiségnek
országban
terjed.
valaha
is
része
volt.
Remélem,
hogy
Parisban az a hir volt elterjedve, hogy a
ezen
az
eredményteljes
reggelen
az
fronton katonatanácsok alakultak és összeköttetésbe léptek a német
katonatanácsokkal.
utolsó háború 'ért véget. Most
nincs
Bt, (Lontában a szocialisták nagy népidő a beszédre. Sziveink hálával vangyűlést
tartottak,
a
melyen
Marcelle
nak megtelve, amelynek
kifejezésére
Caehin ÍLouguet és Meyerac mondott beszénincs szó. Indítványozom
tehát
a
det a kormány ellen.- Caehin felszólítja ClieHáz elnapolását,
hogy a templommieneeaut, hogy bocsássa szabadon összes leban fejezhessük
ki hálánkat
isten
tartóztatott
munkásvezéreket,
elsősorban pedig Caiillauxot.
iránt a nagy veszedelemtől
való megHága, november 12. Mértékadó diplomászabadulásért.
ciái helyről, Londoniból azt jelentik, hogy az
Asquith
annak a meggyőződésének ad
antantnak az a terve, hogy a
béketárgyalá- kifejezést, hogy a fegyverszüneti feltétetek
sokat a lehető 'gyorsasággal
megkezdje
és alapján a háborút nem fogják ismét megkezbefejezze, (mert attól tart, hogy a
forradalmi deni. Ö is kifejezte azt a véleményét, hogy
mozgalom
az antant-államok
népeinek (qzíj- a világ u[j korszakba lépett, amely
nélkülözni
ies tömegeire is át fog terjedni.
fogja a háborút.
A Ház tagjai ezután az ünnepi ülésről a
Washington,
november 12. 'Minden be•templomiba
mentek.
hívás! parancsot visszavontak. W-i-lson elnök

A népkormány helyreállítja a rendet.
A csehek kivonulnak Magyarországból. — Pozsonyban nyugalom van
Budapest,
november 12. A csehek elleni
harcokra a hadügyi kormány felhívására eddig ezernél több magyar
tengerész jelentkezett, akiknek felszerelése most van folyamatban.
Az első menetszázadot,
a
kétszáznál
több színmagyar
tengerészből,
teljesen felszerelték
és Heltay
százados
parancsnoksága
alatt, nyolc
tényleges tiszt indult a menettel,
amelyet
elláttak
mé^ felelő gépptíshás-oszt,ai
gokkul és
repülőrajjal.
Budapest, november 12. Bartha
Albert
hadügyminiszter az ország veszélyeztetett vidékéiről a következőket (mondotta:
— -Északnyugati Magyarországból ujabb
liirek nem jöttek. Azt .megállapítottak, hogy
nem. reguláris csapatok nyomultak
be, hanem
a feloszlott kötelékek katonái portyáztak
saját
szakáinkra
minden vezetés és irányítás nélkül. Ezek a portyázó, csapattestüktől
elszakadt katonák már érzik az ellenállás erejét és
abbahagyták
a céltalan
kóborlást.

A szerbek az antant hadvezetőségétől kapott- parancsnak megfelelően
r issza,vonultak Uj vidék rőt.
Ott is rend van már és semmiféle
nyugtalanító hirek nem jöttek.

Éppen most volt nálam Apáthy István és
örömmel hallottam tőle, hogy Erdélyben teljes a nyugalom az ott élő szászok, magyarok

és r o m á n o k barátságosan
vő megoldást.

készítik

elő a jö-

IA miniszter ezután a hadseregről beszólt
ós aninafc a -reményének adott kifejezést, hogy
a meglévő kötelékeket fenn tudjuk tartani és
ő maga megszervezi art, a kis hadsereget,
a
mire az ország rendjének
és
nyugalmának
feltétlenül szüksége ram.

Buttka, november 12. M a hajnal-han
ágyukkal felszerelt cseh zászlóalj megszállta,
Zsolnát. IAZ ottani magyar katonaság, amely
számbeli kisebbségben volt, Rózsahegyre vonult vissza. Az állomásparancsnokság csatlakozott a csehekhez. A csehek közeledésével
szemben Buttka

is védtelenül

áll.

Budapest, november 12. Pár nap óta a Délvidékről, különösen Erdélyiből nagy számmal
jönnek a menekülteik, akiknek ellátásáról a
főváros gondoskodik.
Budapest, november 12. A Nyugati pályaudvar főnöke 'ma este egy újságírónak kijelentette, hogy a forgalom Budapest-Pozsony
és Zsolna

között m a estig teljesen simán

bo-

nyolódott le. A délután Zsolnáról érkezett
vonat, vezetője elmondotta, hogy ia csehek
Honiakon,

Trencsében és Vágujhctyén

átvizs-

gálták a vonatokat, hogy megállapítsák, nemi
visznek-e) fegyvert, vagy lőszert és azután elvonultak.
Az utasok elbeszélése szerint
Nagyszombatból a csehek khoriidtak
és
a. nyugat iországhatár
több megszállott pontját•
kiüritelték\
Pozsony pj '
ban teljes «• nyugalom,

,

Vilmos császárt Hollandiába internálják
•Frankfurt, november 12. Hágából jellentik, hogy Vilmos császár kíséretében, negyven tábornok volt, többek közt fíintze -tengernagy is. A trónörököspár hollétéről semimit .sem tudlnak. iEysdeaben tudatták a császárral, hogy

Eureongén-Benti

nekben

inter-

nálják, ahol katonai őrizet alatt fogják tartani. Kíséretét Aniheityban internálják, A
császár vonatára, amelyen íEysdenhe utazott,
a belga határ közelében rálőttek.
München, november 12. Lajos- bajor királyt nem talá l ják. Valószínűleg elmerlek ült».

Szeged, 1918. november 13.

Amsterdam,
november 12. "A Teliegraf.cn Union arról értesült, hogy a német trónörökös autón átjutott a határon.
Berlin, november 12. Berlinből táviratozzák: A városban majdnem teljes nyugalom
van, bár az utcákon élénk élet folyik. A> Munkás- és Katonatanács birdetanényeit nagy tömegek olvassák. A legtöbb üzlet kunét nyitva
van, csak néhány fényűzési cikkek árusításával foglalkozó üzlet van zárva. Az udvari szállítóik cégtáblájáról eltávolították a császári
címert, A rendőrség helyett a közbiztonsági
nópbizottság tartja fönn a rendet.
Berlin, november 12. A 'berlini utca még
nem nyugodott meg teljesen a forradalom első nagy (kitörései óta. Nagyjából imár helyreállott a rend, de itt-ott újra fellobban még a
régi réndszer lángja, és elkeseredetten
száll
szembe a győztes forradalommal.
D é l u t á n öt

DÉLMAGYARORSZÁG

3

órára a szórványos lövöldözésből
egész rendes harc kerekedett.
Friedrichstrassen
egy h á z tétjéről több lövést

lettek a népre. Kiderüli, hogy tisztek ési ikadettek rejtőztek el a házban. Az épületet nagy
tömeg

rohammal

elfoglalta.

Valóságos

ütkö-

zet fejlődött ki délután az Alexandenplatzon.
Itt kevéssel háromnegyed négy előtt dördült
el néhány lövés, de ihogy hol, azt inem lehetett
megállapítani. Később felfedezték, hogy a
Georgskirche
toronyban
egy gépfegyver
van f elállít va és a. toronyból jönnek a
lövések.

A

tüzet

az

utca közönsége

rög-

tön viszonozta. A templomtorony körűt állandóan fütyültek a golyók. Mintegy, busz .percig tartott ez a harc, míg végre elhallgatott a
magadban a gépfegyver, valósziiiülieg lőszerhiány miatt. .Este tiz óra lett, miire a harci zaj
lecsendesedett és az utcák teljesen üresek lettek.

Az antant élelmiszerekkel látja el a központi
hatalmakat.
Washington,
november 12. Wilson elnök
a kongresszusban elmondott beszédében kijeterctetite, (hogy a szövetsfcjgejsakj élehniszeT cikkel szándékoznák ellátná a központi hatalmakat és a segítő akciót olyan formában
szervezik meg, mint annak idején Belgiumma! tették.
Párís, november 12. (Havas).
Clemenceau egy ujságiró előtt a következőiket mondotta :

— Németország kapitulációjával egész a
végkimerülésig
várt és most kénytelen élelmiszerkészletét kiegészíteni. 'Miután Németor
szagban, Magyarországban és Ausztriában a
helyzet kétségbeejtő,

a szövetségesek
a
támogatásban
fogják

legmesszebbmenő
őket
részesítem

mert az emberiességért és nem
küzdünk.

az

'ellen

Wilson Európába érkezik békeprogrammjának
biztosítására

mire szükségünk lesz, pénzzel fogjuk megvásárolni.
Arra a kérdésre, milyen megszálló csapatok jönnek Magyarországba, az őr'níagy
azt feleste, hogy szefb csapófákkal
együtt
francia és angol csapatok,
amelyek
Temesvárt és a Bánátot meg fogják
szállni.

Grófnő, mint szocialista agitátor.
Budapest,
november 12. Hadik Karolina
grófnő Hadik-Barkóczy
Endrének, a főrendiház volt elnökének és Hadik János volt dezignált miniszterelnöknek húga, holnap mmt
szocialista
agitátornö
szabaídelőadás keretében a .nagy nyilvánosság elé lép és a 'szocializmus lényegéről és az ezzel 'összefüggő
háborús kérdésekről tart előadást. A közönséghez intézett meghívója igy kezdődik:
Én, Hadik Karolina grófnő
vallom,
hogy ifjú koromtól
kezdve
szociálistánakAéreztem
maimat
éés lelkes
előharcosa
vottam a
szocializmus,
nak. Mindenkit,
aki engem
ismer,
tanúságot
tehet erről.

Béldi-Schwivnmer Róza előterjesztése a Nemzeti Tanácsban.
Budapest, november 12 A Magyar Nemzeti Tanács ma ülést tartott, amelyen BédySehwimimer Róza beszámolt arról, hogy a látszattal szeműben az antant nincsen elszánva
Magyarország végleges és teljes letiprásána
és azt hiszi, hogy a béketárgyalásókoai a
fegyverszünet feltételeitől eltérő imádon fognak velünk szemben eljárni. Wilson igazságos és megegyezéses békét- akar. Magyaroriszág jövő sorsa attól függ, hogy miegtiudiunk-e
egyezni a nemzetiségiekkel.
Az antant Magyarország
egyes részernek átengedésére
nem tett igé•retet idegien
államoknak,

,
j

lenőrizze és biztos-Uja. lAz amerikai (alkotmány nem teszi lehetetlenné az elnöknek az
A cseli fegyveres betöréssel szemben való
Egyesült-Államokból
való távozásiát.
hogy, tizennégy pontjának
keresztülvitelét elellenállást neim helyesli, mert olybá tüntetné
fel Magyarországot, hogy hadat visel Csehország ellein. Nagyon megjavitná a helyzetünket a köztársaság azonnali prokTamálása.
A
Nemzeti Tanács megbízta IBédy-íMiwiimíBécs, november 12. A parlament, előtt törErre összeütközésre került a sor 'a vörös
nier
Rózátkérje fel Károlyi (Mihály minisztént iuciidanisről jelentik: Alighogy becsukták gárdisták és a tömeg 'egy része között. Reterelnököt a javasolt intézkedések megtétea főkaput, egy kis csapat vörösgárida egy volverrel
lőttek a 'tömegből,
majd a vörös- lére.
tiszt vezetésével a kapat kihoz nyomult és pus- gárda is használta fegyverét. A tömeg kövekatussal ütögette, hogy kinyissák. A parla- telte a vörösgárdátóJ, hogy szüntesse be 'a
Hír a német trónörökös
ment szolgái óvatosságból Leeresztették az
tüzelést, de a gárdisták tovább lövöldöztek
agyoniövetéséről
ablakok redőnyeit, airni olyan zajt csinált, és ezt kiáltozták:
*
Bécs, november 12. Mint a holland sajtó
mintha géppuskákból lőttek volna. Erre a
hitelt érdeimlő forrásból értesül, a, német trón— A civilek gyorsan
távozzanaké
háttériben álló vörüsgárdista csapat, amelyet
Ez óriási pánikot Okozott, mire 'általá- örököst agyonlőtték, A hírt eddig még nem
erősítették meg.
eddig a mépőiiség visszatrat-ott, néhány lövést
nos lövöldözés támadt. A tömeg egy része
tett a főkapu.ra, A golyók az üvegablakon
A német császári család
menekiüt, mindamellett sok sebesülés "történt.
keresztül az épületibe hatoltak.
iUgy mondják, hogy a 'vörösgárda és a hoza munkás- és katonatanács
Bécs, november '12. Ma délután a nem- zájuk tartozó kommunista munkások pucsvédelme alatt
zetgyűlés ülésezése közben a három elnök a esot terveztek, hogy kikényszerítsék a szoBerlin, november 12. Mihelyt Potsdamparlament épületéből a parlament ellőtti tér- ciiiafsta köztársaság "kikiáltását.
ban megalakult a munkás- és katonatanács,
re ment, hogy ott kiihirdesse azt a határozaA parlament előtti pánikszerű jelenet kö- azonnal védelme alá vette az uj kastélyt. A
tot, hogy proklamálták a köztársaságot. A
rülbelül tiz percig tartott. Bécsben fantasz- császárné és trónörökös felesége és a többi
hercegnők gyermekeikkel együtt a potsdami,
kibír de tés után hirtelen egy csapat kommutikus hírek terjedtek 'el sebesülésekről és-ha- kastélyban varrnák teljes 'biztonságban.
nista vörösgárda a "paHiaitfient főbejáratához
lottakról, de ezek a hírek erősen túlzottak.
tört előre. Egy fiatalember, aki két kommuLefegyverzik a belga felkelőket
A mentők harminckét embert szállá toltak el,
nista gárdista váltóra emelt, beszédet intélakik 'közül tizennyolcat otthon ápolnak. A
Amsterdam, november 12. A németalföldi
zett a tömeghez, amelyben kijelentette, hogy sebesültek közt van a német-osztrák állam- távirati ügynökségnek jelentik: A bewerlobi
a kommunista
vörös gárda
a
kommunista tanács sajtófőnöke is.
táborban (Belgium) nagy a nyugtalanság,
mert a fölkelők a holland határ felé vonulprogram
megvalósítását
követeli.
tak. (Hogy a fölkelőket abban az esetben, hu
a határt átlépik, lefegyverezzék, a holland lo— Hogy lehet ilyen híreknek
felülni,
Egy francia őrnagy Temesvár
vasság és több kerékpáros osztag elindult
Nekünk senkire
sincs
szükségünk.
Luiwestenbe.
és Bánát megszállásából
Délmagyaivrszágban
minden
katona
Hindenburg még mindig remél
Belgrád,
november '12. D'Esperay táboroda mehet, ahova akar, sőt a maBerlin, november '12. Htodertburg vezérnok környezetéhez tartozó egyik őrnagy egy
gyar tiszteknek
fegyvereit
is megtábornagy felhívás,t intéziett a hadsereghez,
újságírónak arra a kérdésére, igaz-e, az, hogy
hagyjuk. *
a katonai kiürítést ugy fogják fel, hogy menAz őrnagy 'ezután kijelentette, hogy a amelyben szigora kötelesslégtelijesitésre szóüén férfit 'ötven éves koráig Szerbiába visz- magántulajdon
és az emberélet
szent előttük. lítja fel; továbbra ís a hadsereget. 'Reméli,
nek, hogy az orzságot helyreállítsák, az őr- Mi, mondotta, nem rekvirálni jöttünk ide, ihogy a hadsereg nem hagyja cserben az ő
nagy nevetve mondotta:
mert mi mindennel el vagyunk látva. Mi, a vezértáborniagyát.
Genf, november 12. Itteni értesülés szerint Wilson elnök legközelebb Európába jön,

Bécsben véres tüntetést rendeztek a vörösgárdisták
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fl hódmezővásárhelyi polgármester és a főkapitány
lemondását követelik.
— Ellentét a Nemzeti Tanács és a Radikális Párt között. —
Hódmezővásárhelyről
irjs'ik nekünk: Alig
hogy lelsiniiuj'talk a viszályok, a Nemzeti Tanács és a Ivöztárs tsági pánt között., -nj elleniét támadt a Nemzeti Tanács és Radikális
párt között,
A (Radikális .párt- szabályszerűen megalakult és elnökévé Wihs Bélát választották. A
.Radikális párt panaszt tett a .központnál]! az. ránt, iliogy a pártot nem haü'iainidó bevonni a
Nemzeti Tan á m É r r e tiávirati megkeresés érkezett a Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnökáhez, Kun (Bélához. Jiogy vonja
be a radikálisokat a Tajnáesíba.
Kun Béla a Radikális párti egy tagja,
Wekerdy Béla előtt kijelentette, hogy a pártot
a Nemzeti Tanács azért nem v o n j a ibe a Nemzeti Tanácsba, mert csak most alakult és mert
a párt

tagjai

között

sok

volt

munkapárti

egyén ran, akik ekiszponáltáik iis magukat.
Ml mhv/.on által, h a a párt a központ hivatalos
elismerő nyilatkozatát megszerzi, hajlandó a
Nemzeti Tanács a delegáltakat befogadui-i.
Ez ügyben megikérdzieteim Wühs Bélát, a
Radikális párt. elnökét, k i a következőket
mondotta:
— A Radikális párt tagjai régi radikális
elvii embereik;, noha igaz, hogy formailag csaík
a forradalom napján alakultunk meg. Nekünk
jog szerint feltétlenül megfelelő helyet, kell
juttatni a Nemzeti Tanácsban. Én, mint a
nemzetőrség vezénylő paránosnoka, a főparancsnoktól felmentésemet kértem, hogy további működésemet, páírtonn képiviseletében a
Nemzeti Tanácsiban való munkáinak szenteljem. Szathimáry (főkapitány fel is mentett
nwgbizatásopi alól. A továbbiakra nézive a
törtéuendőkeí a következmények meg fogják
mutatni. Igaz, nem lehetettem, hogy a párttagok között vannak olyanok is, akik nagyon
•mérsékelt módon a munkapárthoz •tartoztak,
irfia azoknak, minthogy függő viszoinyban voltak az akkori kormánytól, ez kötelességük
volt.
i
j'
•Vasár-nap a Nemzeti Tanács előtt megjeOentek az állami tanítók ós tanárok ós Kjnn
Bébi kezébe letették az esküt,
A délután folyamán népgyűlést tartott a
rokkantak szervezete és a Köztársasági p á r t
IA' rokkantaik! -gyűlésén többek közt beszédet
•tartott Miklós 'Móric, a fővárosi szociáldemokrata p á r t kiküldötte és K u n Béla országgyűlési képviselő. K o n Béla beszédében arra mutatott rá, hogy (egyetlen lehetséges államform a a köztársasági államforma. Ö, aki a király működéséről sokat tud ás isimeri a kulisszatitkokat, bátran és tartózkodás nélkül

Mondhatja, hogy Károly Ikirály vagy konok,
vagy liiilye.
lA gyiijésen a hallgatóság közül többen
közbekiáltották:
— Le a főkapitánnyal! Korábban is elhangzottak a népgyűlésen ily kijeiéntésék, de nagyobb hatás néllkül. Kmm. Béla ezután indítványozta, hogy hízza az ügyet a Nemzeti Tanácsra, az majd a nép kívánságához képest
jár el.
Kim Bébit megkérdeztem az ügyre vonatkozólag és a következőket mondotta:
— A ,főkapitányra haragszik a nép, mert.
állítólag olyan kijelentést tett a .múltban,
hogy kiküldi a népet a mezőre legelni. Ezért
követelik ,a lemondását.
Soós István polgármester -ellen pedig az
a vád, hogy a hadi segélyért hozzáforduló a.sz•szonyolkat kikergette a hivatalából. így teh á t <a Nemzeti Tanáét a nép akaratának érvényt

szerez.

-Ezzel szemben a város polgársága a következőképpen itéli meg a. helyzetet: íSzathimó•ry főkapitány 30 éve a városnál szolgál, 10
év óta főikapitány, ellene soha fegyelmi nem
volt, Tisztét becsületesen, vas-szovgal ómmal
és írendkivüli -eredménnyel látta el. A for-radalom kitörésié óta éjjelt nappallá tesz és hata-liinais saervezőtehet-séggel n#nic|eai vidéki várost -megelőzően megszervezte a mintaszerű
nemzetőrséget, ő imaga mondta, hogy a vádheli
kijelentést- soha nem tette ós akik őt ismerik,
tudják, hogy ilyen kijelentést nem is tehetett,
Mjég azt sem lehet mondani reá, hogy ekszpoiiiált munkapárti veit,
Soós István tíz óv óta áh a váro-s szolgálatában. Egyiknek a menesztésére tincs isemimi o k Azonkívül nagyon félő, liiogy a. két főtisztviselő eltávozása esetén a többi tisztviselők is otthagyják hivatalukat, -Ez pedig katasztrofális lenne a város közbiztonságára és
közigazgatására nézve.
•De a Nemzeti Tan-ács végrehajtó bizottsága, nem is vállalhatja a felelősséget -magára
azért a helyzetért, ami előáll akikor, ilia a pol•gáirmfpsteirt ós főkapitányt meneszti. Egyébéként pedig a saját hatásköiréten ebben nem is
dönthet, erre csak a ,népkormány az egyedül
hivatott, A menesztést tehát legfeljebb csak
javasolhatja a Nemzeti Tanács a népkormány
nak. Erre ikffi önben világos •miniszteri rendelet is van, amely kimondja, hogy a Nemzeti
Tanácsnak csak ellenőrző szerepe vam és nem
intézkedési joga. A fejleményeik elé nagy érti eklődéssel tekintenek
Hodmező vávsárh el ven.
D.

A.

•".••••••••••••••••aaaBanBiiniiia

Egy francia és c g angol
torpedónaszád a Derdaneifákban
Paris,

november 12. (Havas.)

cia fes egy angol

"Bgy 'fran-

torpedónaszád

november

10-én behatolt a Dardanellákba, hogy 'Kon-

S á n d o r

Bécs, rioivember 12. A császárnak eredetileg az volt a szándóka, 'hogy teljesen
lemond, nem p-edig hogy csak visszavonul -a
kormányzás ügyeitől. Minthogf azonban a
császár azon "a nézeten vain, hogy a mostani
-államtanács estik ideiglenes kormányzatnak
tekinthető,,
letme-ndásávtall a- kormányzatot
nem akarja ideiglenes rendszernek átadni,
tonem a végleges vkialakulásra
vár. Valószínű azonhaTi, -hegy ez a provizorium nagycn
rövid k|ő alatt váget ér és még a mai v-agy
holnapi nap .folyamán a császár végleges
lempndáísára (kerüli a sor. A német többsségi
szedatsta párt táviratot küldött
Brantingn-a!k Stockholmba és Troelsztránaik
Hágába
amelyben a semleges 'országok szociállista
•pártjainak figyelmét felhívja arra, hogy a
-fegyverszüneti fői-tételeik Németország ellen
'irány-uló (któhezitető politika folytatását és
szigorításét jelentik, ha a blokádot továbbra
's fentartják, ha a német hajózást korlátozzák, ha az 5000 ezer mozdony és 150.000
vasüti kocsi kiadásához ragasz.ko-dn.aik, holott a mozgó anyag fele ,ugy is -hasznáKhiatatlairt- és ha ,a-z idegen megszállott csapatok Németország készületeiből akarják -magukat élelmezni, akkor teljesen
tehetetlenné
válik
a
•nemet nép
ellátása.
Ezért kiértik a szocialista iáhiternacionúlét.
hogy nyújtson segítségeit az
bnperiáliisták
áltat diktált fegyverszünet feltételeinek enyhítésében.

A fegyverszünet hatása Párlsban
Páris, 'noivemibcr 2. (Havas.)
Mihelyt
..jegérkezett a fegyverszünet aláírásának rtire, utasítás ment a prefektusokhoz, hogy lobogózzák fel a középületeket és kondítsák
meg a -harangokat.
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Igazgató:
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Szerdán és csütörtökön

Szenzációs

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

Babós

A német szocialisták távirata
Brantinghoz és Troeistrához
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műsor

A bojár halála
nagy dráma 4 felvonásban.

Iskola utca — 8. Szolid árak.

stantinápoly előtt horgonyt vessen,

Jászi Oszkár Aradra utazott
Budapest,

november 12. Jászi

Oszkár ma

léjrjeti különvonaton Aradra utazott, hogy
ott szökellő

tonáu

JBarta jtfgoston

az

Jogmüterme

nemzeti tanácosaí tárgya-

Xigt/6-ulca

lásokat folytasson.

Óráját és ékszerei!

javittassa elsőrangú óra- és ékszer*
üzletemben. S z o l i d á ra k i
Ó r á k b a n és ékszerekben nagy

v.v.

raktár.

F I S C H E R K. .".*.'.Korzó-kávéház mellett.

vígjáték 3 felvonásban

adowiobá.
á p l

telefon

1.
13—64.

Előadások

ButorszálSitási és berakfározási vállalat

UNGAR BENŐ

szállító.

Telefon : 4 3

5, fél 7 és fél 9 órakor
Rendes helyárak.

Szeged, 1018. november 13.
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Rtszervezik a polgárőrséget.
— Élelmezést, t u házatol é* megfele ő díjazást kér részükre a parancsnokuk. — Kiakarták fosztani a repülőgép nübelgt, de a műszaki
csapat megakadályozta. —
(Saját tudósi tónktól.) A l i g néhány napja,
hogy létesült, a polgárönség és máris .kénytie,lenek vagyunk megállapita-ni, hogy rá a fontos szervezet egyáltalán nem felel meg még
a legiminiimálisaibh követeim lényeknek sant
De — sajln-o-s — nemcsak m i konstatáljuk ezt,
haniem kezögezi eat a .szoanom tényt maga
a, polgárőrség paranci-nokia is.
Palásthy Dezső főhadnagy, a polgárőrség
parancsnoka aniáir napok előtt
hangoztatta,
•hogy a. polgárőrség jelenlegi formájában és
szer vezetékein abszolút hasznavehetetlen, de
minidig Jieiméinyikedetit, hogy segíthet a. hajokon. Dacára annak, hogy •Palásthy főhadnagy
tszi-ntie cmiherfölötti .munkát végzett a;z utóbbi
izgalmai:-; naipolk alatt, reménye nem vált l;e
és így kéinytielein volt egy o labor átnunot kidől-'
gozni a polgárőrség njijiászéi-vezésíre vonaitíkorzólag, Palásthy főhadnagy elaborátunnátbók »
melyet a Nemzeti Tanács élé terjesztett, a következő részlet eket közöljük:
— TisiZíteleittol jelenteim., hogy a polgár őrség
jelenlegi szeiweziete gyakorlatiból merített eddigi .tjapaisztaíliatoik szériáit nem felel meg ai hozzáfűzött jogi;.- várakozásoknak, antant:
1. a iriendplkeZiésre boesájtott rendőr- és
csemtdőnlegénység karhatalmi célokra nem, ,hanoii) rendőr .nyomozó éljárásokll an volt,, van
és lesz alkalmazva, (Ezen Olegénységre, mint
karhatalmi tényezőre -számítani»nem lelni,
3. jeleiubkiezetit, illetve boro-mzott polgárőrök 80 százaléka fegyveres szolgálatr-a nincs
kiképezve, fegyelmezetlen, sajnos, részben
iiiieigldzlliatatlan ifi.. A fegyveres szolgálatra ki
nem képzett, polgárőrük kiképzést; 'leküzdhetetlen akadály ok,ha ütközik.
3. A 'polgárőrök nagy százaléka a behívó
parancsnak mioni tett eleget, s mintán megfelelő végrehajtó hatalom nincs, a megtorlásként,
kiszabott pénzbüntetéseikfiKBÖ.hajthatók Ibe.
4. A polgárőrök nagy részié oly hiányos
ruházatban jelemnek meg aiz őrség elosztásnál,
hogy különösen a hidegebb évszak h:álltává!
szolgálatot nem .teljesíthetnek.
:
Fentiek figyellembc vétele mellett javasoljuk:
T. A polgárőrség kizárólag állandó személyzetből alakítandó, az alábbi tervezet szerint :
A polgárőrség egy
polgárőr,zászlóaljba,
alakul.
A polgárőrzászlóalj a. Nemzeti Tanács nta
sitásaimak van alárgnidelvje. Parancsnoka Szeged. szab. fkir. város rendőrfőkapitánya.
Létszám: 20 -tiszt és iptedSig:
E g y karhatalmi zászlóaljparancsnok, egy
zászlóalj segédtiszt, hat századparancsnok, 12
alantas tiszt, (századon,kint 2), legénység 480
•fő.
Kiegészítés:
Tiszt: a nemzetőrség tilsztjéiiből a, polgárőrséghez vezénylés utján. Legénység: kaitouaviselt, -katonailag ikik-épziett, lehetőleg altiszt,
oz-ek hiányában, -nénfellkelő.
A javadalmazás:
Tisztek és legénység részére a nemzetőrség részére megállapított míórvjben
akként,
hogy a tiszteik a (nemzetőrség részére megállapi-tott ós a kincstár által fizetendő dijazás-dni
kívül a város iközönségétöl napi 10 korona pótdijat, ia legénység a .nepiaetőr-ség részére megállapított. zsoldot, -ellátást a katonai kincstártól kapná, a -napi 20 -korona pótdijat pedig
Szeged szab. Iki-r. város .közönsége fizetné.
Élelmezés-:
A tisztek élelmezésiikről m a g u k gondoskodnak.
A legénység természetbeni közétkezéss-zerii
ellátást kapnának, -Szeged állomás részére
megállapított, küzétikezésszerü pénz mérvében
Azok rész-éve, akik a közét,kezesben, részt venni
nem óhajtanak, -a közétlkez-ési -pénz kézhez volna fizetendő.

R u h á z a t : Egyenruha,.
A Polgárőrziás-zlóa-lj-paran-osinoikság a, szegedi hon-véd! Á-Mtmná-sparancssn okság felhatalmazása alapján a Szegeiden átvonult cs. é»
kir. gyalogezred ruhafoé-szileté/t lefoglalta. A
lefoglalt ruházat ás -felszerelési cikkek bizottsági leltározás' alatt állanak. -Előreláthatólag
500 fő felruházására elegendő.
Azok részére, akiknek Szegeden állandó
lakásuk vau, -s-zolgá'latiment-eis időben áldandó
lakáson tartózkodás engedélyezve lesz.
Meghízható,
fegyelmezett, válságos időben
is helytálló polgárőrségre
csal- agy
számíthat
Szeged szab. kir. város közönsége, ha élelmezésükről. ruházatukról,
elhelyezésükről,
díjazásukról megfelelően gondoskodna
van.

Ezután a szolgálat:', beosztást közli Palásthy főhadnagy. Szerint;- őrszolgálatra 112,
járőrszolgálatra 232 -piniberreivanisziiikség, akik
miniden -11iá.<s:odnap tolji .-iitem'nek szolgélat.-ot.
Összesen 480 polgárőr felvételét javasolja Palásthy, -majd agy folytatja:
—'Szeged- és SzegedsRókussálomásokat, katonái épületeiket és intézményeket, a katonaság tulajdonát képező javakat, a vámházakat,
a felállítás állati álló nemzetőrség pitailimazná,
J-elenjárn, hogy jelenleg már van 200 fő
oly katona viiselt, egyén, aki előbb ismertetett
és javaslatba hozott feltételiek -mellett állandó
•szolgálattételre .jelentkeznek, JávaeM-om elfogadása esetén a még hiányzó 280 fő toborzása az'onnal falragaszok utján volna végrehajtandó.
Milnfdaidldi-g, amiig a polgárőrség az előbb
•vázolt ithtébetek -melle-tt meg nem alakul, az
őrszolgálat, járőr és készültségi szolgálat, a
jelenleg érvényben levő utasítások szerint a
h-í.s! rozott polgárőrükből szolgálattételre hehivott polgárokból látandó el, mert:
Jelenleg Sz-egeden -semminemű olyan katonai kabbatabmi alakúdat nincs, amely az őr,
járőr és- Jkészüiteégi .szolgálato-t -ellátná és szükség esetén karhatalmi célokra megfelelő .számban, rendelkezésre állama;
A katonai hatóságok nap-nap után -azon
kéreLemmed' ifordülnak a polgárőrség parancsnokságihoz, hogy egyes katonai épületek, intézmények, a. katonai -kincstár tulajdonát képező javaik a -polgárőrség által őriztessenek,
miután e-zek őrzésére megfelelő számai katonai
erő rendelkezésre nem -áll.
Palásthy főhadnagy javaslatával a Nemzeti Tanács m á r a legközelebbi ii-lésen foglalkozni -fog, mert csak a főhf d-nagy ált-a-l vázolt
kereteik között lehet. -Szeged közbiztonságát
megvédeni.
Kedden délelőtt a Rólkus-áll-oim-ás mellett
levő rejpülőgépmühely katonái leszereltek. A
-műhelyek igy őrizetlenül maradtak, amit a
környéken lakók -megtudtak. Mintegy 50- 60
főnyi csőcselék verődött össze, hogy a. műhelyeket és raktáraikait kifosszák, A csőcselék
m á r javában fosztogatott, amikor a légszeszgyárban -szolgálatot teljesítő műszaki osaipa-t
amiely f-elsői-par iskolai hallgatókból verbuválódott, Jfernseh
Artlkur tanár vezetése -alatt
folsfeigyverkeizve a fosztogatás színhelyére érkezett
A diákok pár perc alatt rendlet teremtettek, a zavargókat <•! riasztották és igy mintegy tizenöt

milliónyi

értéket

mentettek

meg

az államnak. Herusch tanár nyomban őröket
állított az épültetek é« hangárok elé. -Az őrök
— összesen 53 — felváltva éjjel-mappal szolgálatban lesznek adldii-g, a-mig a felügyeletet a
•polgárőrség át iniern veszi.
Különösen -fontos a repülőgépmühely telepének a .m-e-goltahnazá-sa m á r azért is, ímert
a teltepen olyan nagymennyiségű
benzin ram
felhalmozva,
ami ha fekoblu nná. egész Szeged
elpusztulna.
I
_———,

A vagyonos osztály megadóztatása.
— Közgyűlést előkészítő tanácsülés.

(Saját
tudósítónktól)
A várost tanács
-keddi, közgyűlést előkészítő
tanácsülésén
a szerdai közgyűlés
eup kerülő ügyekkel foglalkozott a tanács. Regdon
Sándior,
Kovács János, Mihály
Gyula és Tordai Gyula tcrvlénylhatósiági bizottsági tagok elhalálozásává! négy bizottsági tagsági he§ megüresedett. Á tanács javasolni fogja a közgyűlésnek, -hogy a megüresedett tagsági helyek
betöltésére december 8-ára -választást írjon
k-i. Tekintettel! arra, hogy ia köz-ponti választmány megbízatása lejárt, javasolja a tanács
a választmány teljes rearg-anízálását. A belügyminiszter Seiratiiag értesítette a várost lii
\ ajtaIbaléipiéislé-rcl. Meleghangú itdívcízlet tolh
mácsolását ajánlja a "tanács a közgyüí-ésnelk.
Dr. Kelemen
Béla főispánt tudvalevőleg fölmentették ál-1'ásátci'.. Búcsúlevelét azzal terjeszti a tanács a közgyűlés éllé, hogy -köszöye
meg a törvényh-atóságt bizottság a főispánnak a város érdekében kifejtett eredírtiényes
mimkátss'ágát. A közgyűlés
hozzájárulását
kiéri a tanács ahhoz, hogy a városi főgimnázium tan-dáliát ötven százalékkal emelhessék.
A virilisták névsorát a tanács a közgyűlés elé
terjeszti. Javasolj ja la Mikszáth Kanuünnutca
22. számú ház megvételét 140.000 koronáért,
a városi, fuvarozási üzem célijaira. Elfogadta
a ' tárnics és .párto'ó javaslattal terjeszti a
közgyűlés elié Balogh
Károly pénzügyi tanácsos tervezetét a szülkséga-dö behozataláról.
A tanácsi javaslat alapelve, hegv csak a va-gyoniüs osztályt adóztatják m-eg a szükségadóval. Az adó teljességgel progresszív természetű lesz, ,csa-k azokat az ingatlanokat
•adóztatják m-eg, amelyek jövedelme nem kisebb az óvá 3000 koronánál. Az ennél nagyobb jövedelmű ingatlanokat is csak iu-gy lehet rnegadóztatn-i. hogy az évii 3000 k-orona
minimális iövedeltem az adóból biztosítva
tegyen.
Száz százalékos ffzietéicineÜést kér
a
Városi Hiva-tátnak Egylltet a közgyűléstől. A
tanács pártoló javaslattal terjeszti a kérelmet a közgyűlés e-lé.
A -közvágóhíd kezelőszemélyzete uj, magasabb munkabérek megállapi-itását kéri. A
tanács a következő mairtkabérek megállapitását javasoHija a közgyűlésnek: A kfeegii-tö gépész napi fizetése 22, a gépápoló szolgálat
napi 35, kazánfűtők bentlakók (tehát áklik Kakast. fűtést es világítást kapnak) na-pi 17.
taintlakók 20, üzem-lakatos niaipii 22, a segétíliak-aitos fizetése napi 18 korona legyen. Aki
egyhuzamban "24 óráig tart szolgálatot, annak napi fizetését 50 .százalékkal kell fölemelni. A rendes .munlkaiid-őn tul végzett
mpnfcűiAért, valamint az üzemszünet ideje
-alatt, szabadnapon, vágy vasár- és ünnepnapon végzett 'szolgálatáért az órabéreket száz
százalékokkal kell fölemelni.
Még nlóhány jelentéktelen ügy letárgyalása után az ülés véget ért.
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FIGYELMEZTETÉS. A Nemzeti
Tanács és Katonatanács mindazon
katonai raktárakat, amelyekben robbanó anyagokat őriznek, gondjába
és őrizetébe ajánlja a város minden
polgárának is. A kirendelt őrségen
kivül is mindenkinek lelkiismeretben
kötelessége töle telhetőleg ügyelni
arra, hogy az emiitett veszedelmes
helyekhez se gonosz szándékkal, se
könnyelműen senki ne közeledjék. Az
esetleges robbanásnak nem csak az
lenne rettenetes halállal lakoló áldozata, aki okozná; hanem talán az
egész város. Mindnyájunk életéről
van szó, mindnyájunknak érdeke e
figyelmeztetés megszivlelése.
— A kormánybiztosok kinevezése a minisztertanácsban. Budapestről
telefonálja tudésátódk: Hétfőn este miniszter tanács volt,
amelyen politikai kérdésekkel és a főispáni
teendők ellátásával megbízandó
kormánybiz-

tosok

kinevezésével

foglalkoztak.

— Kinevezések. A hivatalos lap keddi száma
közli, hogy Batzoni József 5. honvédgyalogezredbeii hadnagy főhadnaggyá, Orosz Jenő,
Hegedűs Gyula, Endrey Gyula, Czöndör József,
Gonda Miklós, Rohár S. Tamás, Kern Béla
zászlósok az 5. honvédgyalogezredben hadnagyokká, Sávay Lajos százados őrnaggyá,
Erőssy Aladár főhadnagy századossá, Jankura
András, Jordán Jenő, Gellényi Árpád hadnagyok
az 5. honvédgyalogezredben
főhadnagyokká,
Kókay Pál' és Albu Aurél 3. honvédhuszárezredbeli hadnagyok főhadnagyokká neveztettek ki.
— Kelemen Béla búcsúja. Megírtuk, hogy
dr. Kelemen Bélát a minisztertanács felmentette
állásától és hogy a kormánybiztos kinevezéséig
Somogyi
Szilveszter polgármester intézi a főispáni ügyeket. A főispán kedden átadta hivatalát a polgármesternek és elbúcsúzott a törvényhatósági
bizottságtól, amelynek őszinte
köszönetet mond azért a támogatásért, melyben
a világháború utolsó legsúlyosabb idejében
főispáni hivatali működését és Szeged város
fejlesztése érdekében céltudatos tevékenységét
részesítette. Végül most — mondja levelében a
főispán — amidőn Szeged polgárságának törvényes képviselete elnöki tisztétől veszek bucsut,
az emberi érzés melegségével és nyugodt öntudattal hivatkozom arra, hogy mint Szeged
város egyik országgyűlési kepviseiője 1911.
május 13-án a képviselőházban a nemzetközi
béke utáni törekvésről és a további fegyverkezés korlátozásáról benyújtott határozati javasia-.
torna megvalósulás küszöbén áll és teljesedésbe
megy az én érzületem és gondolatvilágom, melyet akkor, több mint hét évvel ezelőtt e szavakkal fejeztem ki: „Az egyes nemzetek állami
életének célját csak az képezheti, hogy a jogi
és erkölcsrendet fentartsák, a népességnek az
anyagi jólétét biztosítsák, szellemi haladását
előmozdítsák, az állam közéletében pedig egymásközött a békés közlekedést és érintkezést
istápolják." •
—• A k a m a r a i választás. Megírta kedden a
Délmagyarország,
hogy a kereskedelmi és iparkamara 22-iki teljes üléséből kérni fogja a

kereskedelmi minisztertől, hogy adjon felhatalmazást uj választás megtartására. A kamarai
választásokról az ugy nevezett kamarai törvény,
az 1868. évi VI. törvénycikk intézkedik. A törvény értelmében minden kamarai kerület öt
évenkint hatvannégy kamarai tagot választ, akik
együtt alkotják a kamara választmányát. Választás szempontjából a kamarai kerület alkerületekre van osztva, amelyek kettő-négy tagot választanak, kivéve a kerület székhelyét, amely
egymaga harminckét tagot delegál a kamarába.
A.megválasztandók fele az iparos és kereskedő
osztályra esik. Szavazati joga van minden kereskedőnek és iparosnak, részvénytársaságnak
és szövetkezetek meghatalmazottjaik utján adják
le szavazatukat. A választást ugy a székhelyen,
mint az alkerüíetekben a politikai hatóság vezeti és a kamarai székhely poígármestere állítja
össze a beküldött adatok alapján a kamarai
tagok névsorát. A választás megejtése után a
régi kamarai tagoknak és a régi elnökségnek a
mandátuma lejár és uj kamara konstituálódik.
Ez először az összes tagok részvételével közfelkiáltással, vagy titkos szavazással megválasztja
az elnököt, majd az ipari és kereskedelmi osztály külön-külön ipari, illetve kereskedelmi al~
elnökségét. Ezután történik a különböző albizottságok megalakítása. A választás elrendelése
és az uj kamarai tagoknak és elnökségnek megerősítése a kereskedelmi miniszter hatáskörébe
tartozik. A szegedi kamarában a választás utóljára I9l l-ben volt és igy a kamara mandátuma
már két éve lejárt. A háború kitörésekor azonban egy általános kormányrendelet az összes
választásokat felfüggesztette. Tavaly a besztercebányai kamara, amelynél a választás még régebben történt, azt kérte a kereskedelmi minisztertől, hogy adjon felhatalmazást uj választás megtartására, de a kérelmet nem teljesítette. Most
a háború indoka megszűnvén, nincs akadálya
az uj választás elrendelésének.
— Tanítók értekezlete. A forradalmi idők
felrázzák letargiájukból a tanítókat is, a kultura
koldus napszámosait. Az oktatók kamarájának
megszervezése az egész ország területére kiterjedőleg munkában van és a itiozgalomhoz mindertütt tömegesen csatlakoznak a tanítók is. A
szegedi tanítók a szervezkedés megejtése végett
november 17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
a Korzó-mozi téli helyiségében értekezletet tartanak, amelyre ugy a belterületi, mint a külterületi kartásak megjelenését kéri Fülöp József,
tanitó.
— A városi tejcsarnokban nincs tej. A
városi tejcsarnok keddtől kezdve kénytelen
beszüntetni a tejárusitást. A tejcsarnok a környékről egyáltalán nem kap tejet, mert a helyi
Nemzeti Tanácsok kimondották a kiviteli tilalmat. Emiatt Horgosról, Csorvásról, Veprődről,
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DOBÓ ANDRÁS asztalos, Takaréktár-u. 2. udvar.

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

Szeged 1918. november 13.
Újvárról és más szomszédos községekből nem
hoznak be tejet Szegedre. A vicinális vonalak
beszüntetése szintén hozzájárul a tejinséghez,
amely — ha idejében ellenintézkedés nem történik — súlyos helyzet elé állítja a város lakosságát.
— Katonaorvosok jelentkezzenek. Azon
katonaorvosok, akik akár önként eltávoztak csapattestüktől, akár szabadságon tartózkodnak
Szeged területén, azonnal jelentkezni tartoznak
a kerület egészségügyi főnökénél. Azon orvosokkal szemben, akik ezen felhívási parancsnak eleget nem tesznek, a megtorló intézkedések foganatba tétetnek. Dr. Réti.
— A Károlyi-párt felhívása. A függetlenségi és 48-as Károlyi-párt ezúton hivja fel
Szeged város polgárait, hogy mindazok, akik
20-ik életévöket betöltötték, irni és olvasni
tudnak, nemre való tekintet nélkül jelentkezzenek párttagoknak a párt főtitkáránál dr. Lugosi
Döme ügyvédnél (Deák Ferenc-utca 2.) hétköznaponkint d. u. 3—5 óráig. Egyben a Ká-.
rolyi-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.,
Bástya-utca 9.) írásban is be lehet jelenteni a
párthoz való csatlakozást, mely esetben a jelentkező közölni tartozik foglalkozását és pontos
lakcímét is.
— A lakbérleti szabályrendelet mődosisitása. A Nemzeti Tanács fölterjesztést intézett
a belügyminiszterhez a lakbérleti szabályrendelet módosítása iránt. A szabályrendeletet ugy
kívánja módosítani a Nemzeti Tanács, hogy a
hazatérő katonák hamarosan lakáshoz jussanak.
A módositás főként azokra vonatkozik, akik
katonai szolgátati idejük alatt albérletbe adták
a lakásukat.
— A k o r m á n y gondoskodik bankjegyekről. A 46. gyalogezred pótzászlóalj parancsnoksága a hadügyminiszter következő rendeletét
közli: Állami életünk most lefolyó alakulási
fázisa az ország pénztárainak kellő pénztári
jegyekkel idejében való ellátását átmenetileg
rövid időre lehetetlenné teszi. Szükséges bankjegyek legalább részbeni rendelkezésre bocsátása előreláthatólag már csak napok kérdése. A
helyzet e hó 15-ére valószínűleg javul. Mindezek havidijasoknak, legénységnek felvilágosításaként azzal közlendők, hogy a magyar állam

kötelezettségének minden
körülmények
között
meg fog felelni, senki se aggódjék, hogy illetményeihez nem fog jutni. Nagy időket élünk,
amelyekben megrázkódtatások, pillanatnyi zavarok el nem kerülhetők. A kormány mindenkinek hálás lesz, ki e nehézségek leküzdésében
támogatja. Helybeli nemzeti tanács, szakszervezetek felkérendők, hogy befolyásukat hazafiasan
érvényesítsék. Meglévő pénzkészletekkel mindezeknél fogva legtakarékosabban eljárni, azokat
csak elodázhatatlan kiadásokra és visszatartandó
legénység egészbeni, vagy részbeni kielégítésére
szabad fordítani; a leszerelő egyének kielégítésére csak ott, hol közeli kiadásokra elegendő
fedezet van. A leszerelés folytán elbocsátottaknak 28315 eln. 1 számú rendelet szerint kiadandó igazolvány hátlapján reávezetendő, hogy
az előirt 10 napi zsoldot és élelmezési válságot
megkapta-e, illetve mily összeg nem volt az
illelménybőí kifizethető, mely összegnek 1918.
december 1-je utáni kifizetése iránt közigazgatási hatóságokhoz külön utasítás fog kiadatni.
— Felhívás. A közrend és biztonság fentartására Szeged városában négy karhatalmi
század lesz felállítva. Ezek közül egy század
elsősorban a volt I. és II. árkászpótzászlóaljnál,,
gyalogsági utászosztagnál, másodsorban máscsapattesteknél 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.
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igaejgCiCí, 1918. november 13.
—' A S z a b a d Egyetem előadásai. A szegedi Szabad Egyetem szerdán este 6 órakor
Tartja második előadását a főreáliskolában. Ez
alkalommal dr. Thiering
Oszkár műegyetemi
magántanár „Bevezetés a technikai tudományokba'' és utána Herusch Arthur mérnök „A
villamosságról, különös tekintettel annak technikai és háztartási alkalmazására". E modern
technikai jellegű előadásokat részint vetítéssel,
részint kísérletekkel teszik világossabbá és élvezetesebbé az előadók. A Szabad Egyetem előadásaira mindenkor az előadások megkezdése
előtt lehet folytatólagosan beiratkozni.
Tilos a szeszkimérés. Batthyány
Tivadar belügyminiszter elrendelte, az abszolút
alkoholtilalmat Szeged város egész területére.
A rendelet értelmében minden italmérést zárva
kell tartani. A vendéglők hétköznapokon délelőtt fél 12-től délután 3-ig, vasár- és ünnepnapokon pedig délelőtt fél 12 tői délután 2-ig
lehetnek nyitva, de szeszesitalt sem a vendéglökben, sem a kávéházakban egyáltalán nem
szabad kiszolgáltatni.
— Székely-Társaság Szegeden. A következő felhívást kaptuk: Tegnap megalakult Szegeden az itt élő erdélyi magyarok társasága.
Ma, amidőn a teljesen átalakuló Magyarországon minden csoport hallatja szavát, hangosan
keli megszólalni az erdélyi magyarságnak is.
Hiszen szétszórva milliónyian vannak! Joguk
van nyelvükhöz, ősi kultúrájúkhoz, amelyből
nem egyszer táplálkozott az anyaország is. Ma
az erdélyi magyarság feje felett a halálharang
kong. menjünk mindnyájan oda, ahol temetni
akarnak és utolsó erőfeszítéssel kiáltsuk oda:
nem engedjük magunkat élve eltemetni! Minden erdélyi ember hallassa fájdalmas tiltakozását. Tömörüljön az Erdélyen kivül lakó magyarság és menjen otthon maradt véreinek segítségére. Nem fegyverrel, mert azt kiütötték kezünkből, hanem lélekkel és szívvel. Tömörüljünk mindannyian, hadd lássák, hogy vagyunk,
hogy élni akarunk. A szegedi szervezkedés legközelebbi célja az, hogy kapcsolatot szerezzen
. a Budapesten aiakult Székely Nemzeti Tanácscsal és az Erdélyi Székely-Társasággal. Az Erdélyből ide származott magyarok f. hó 16-án,
szombaton délután 4 órakor találkozzanak a
főreáliskola vegytani termében.
— A szegedi Radikálispárt. A szegedi
Polgári Radikálispárt vezetősége ezúton is tudatja tagjaival, hogy a Szegedi Loyd-Társulat
helyiségeinek egy részét pártunknak átengedte.
A párt tagjai naponta délután öt órától kezdve
záróráig a párt helyiségben találkoznak. Kávéházi ételekről és italokról gondoskodva van.
Folyó hó 16-án, szombaton este tagavató gyűlést tartunk, amelyre elvbarátainkat meghívjuk
és megjelenésükre biztosan számítunk.
— Felhivás. A Szeged- ós Szeged-Rókuspályaudvarokon felállítandó betegnyugvó állomásokra, valamint két betegszállító vonathoz
egyenkint 8—8, össszesen 32 ápoló vagy ápolónő
napi 20 korona és katonai élelmezés mellett
fölvétetik. Felvételre jelentkezzenek a kerületi
parancsnokság egészségügyi főnökénél délelőtt
11 — 12 óra között, Szentháromság-utca 2. szám
alatt.
— A katonai női m u n k a e r ő k elbocsátása.
A hivatalos lap rendeletet közöl, amely szerint
azon női munkaerőket, akik a katonai parancsnokságoknál alkalmazva voltak, el kell bocsájtani. Mindenki megkapja november hónapi
fizetését és ezenfelül díjazása egyhavi összegének felét.
— Agyonlőtt rablógyilkos. November 4-én
éjjel Csetió Ferenc királyhalmi lakoshoz behatolt egy ismeretlen katona, aki Csehót életveszélyesen, három gyermekét pedig súlyosan
megsebesítette, azután az értékes dolgokat magával vitte a lakásból. Ugyanez a katona az
adorjáni határban is követett el rablógyilkos
merényletet. A
magyarkanizsai nemzetőrség
és az adorjáni csendőrőrs nyomozása során
megállapították, hogy a bűncselekményeket egy
Cérna Lukács nevü szökött katona követte el.
A magyarkanizsai nemzetőrség egyik őrmestere
kedden délelőtt a Feketesas-utcán megismerte
a katonát és le akarta tartóztatni. Cérna azonban nem volt hajlandó az őrmestert követni,
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hanem futásnak eredt. Az őrmester erre Frommer-pisztolyával kétszer utánalőtt.
A második
lövés talált és Cérna összeesett, néhány pillanat múlva pedig meghalt.
A holttestet beszállították a kórház halottas házába.
— Az ecet u j á r a . Az Országos Központi
Árvizsgáló Bizottság az ecet kereskedelmi árát
literenként 72 fillérben, az ecetesszenciát (6
percentes) literenként 1 korona 44 fillérben
állapította meg.
— Magyarország területéről tilos a z
értékek kivitele. A hivatalos lap keddi száma
kormányelnöki rendeletet közöl, amely szerint
tilos Magyarország területéről bármely kötvényt,
részvényt, takarékbetéti könyvet, csekket, vagy
más értékpapírt, pénzt, ékszert vagy más hasonló
értéket más országba vagy Magyarország területén oly helyre vinni (küldeni), amelyre nézve
azt a pénzügyminiszter rendelettel eltiltotta. A
tilalom alól indokolt esetekben a postatakarékpénztár kivételt engedhet.
— L e g ú j a b b szőrme garnitúrák, boák,
muffok, s z ő r m e k a b á t o k , b u n d á k , női és
leány- kabátok, b l ú z o k ugy szintén mérték szerinti rendelések legolcsóbb árban
R E M É N Y I N É nőidivat áruháza Szeged, Széchenyi-tér 2. (Főposta mellett.)

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
Kedd: „Heidelbergi diákélet" szinmü. Idénybérlet páros
10. sz.
Szerda: „Lili". Énekes szinmü. Prémierbériet A. 6.
Csütörtök: „Lili". „
„
B. 6.
Péntek: „Mignon" opera. ídénybérlet 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". Idénybérlet páros 12.

* Hófehérke. A csütörtöki gyermekelőadásra nagyban folynak az előkészületek. Délutánonkint is próbálnak a színészek, hogy a
leghálásabb és legönzetlenebb kis közönségnek
élvezetes délutánt szerezzenek és ezáltal megkedveltessék, ezeket a gyermekelőadásokat s az
érdeklődést jövőben is biztosithassák a színház
ezen nélkülözött és nagy örömmel fogadott
vállalkozásának. A humorról Solymosi fog gondoskodni, mig a kis okos törpék a színház
ismert gyermekszereplői lesznek.

— Dr. Ács Vilmos hazaérkezett és rendelését nemi és bőrbetegeknek megkezdete. Széchenyi-tér 9. sz.

KÖZGAZDASÁG
oooo

Tőzsde. Budapestről
telefonálja tudósítónk :
iA m a i üzleti forgalom. csekély volt, igen Levés üzleti kötéseik történtek. A; iRiima-részvénydkben volt mérni forgalom lanyha áremelkedés mellett. A töbhi értékeket a min imál isi
árak mellett kötötték.
iEHőfiordiult (kötések: István tégla 286, iSal,gó 940, Szászvári 745, R i m a 918—43, tLaing 410
Déli Vasút 100, G u t t m a n n 745.
U j g y á r Szegeden. Ottovay és Winkler
cég beadvánnyal fordult a városhoz, amelyben
egy Szegeden építendő gazdasági és faszerszám
gyár részére 10—12 hold terület megvásárlására
tesz ajánlatot. A cég gazdasági faszerszámon
kivül mészcement téglát szándékozik gyártani
és beadványában felemlíti, hogy az eddig
tűzifának felhasznált fafajok: kőris, szil, jávor,
bükk ezentúl iparilag lesznek értékesíthetők és
hogy saját népünk gazdasági faszerszámmal
való ellátása után főleg a Balkánon jelentékeny
kivitellel a helyi piacot erősíthetjük. A cég az
uj gyárban 80 munkáscsaládot szándékozik
foglalkoztatni s az ipartelepet 500.000 korona
befektetéssel akarja létesíteni.

Boual ipoliű Szinfiaz Szil

GIZELLA-TÉR.
V

Telefonszám 608.

v

V

Szerdán és csütörtökön.

í 1 pokolgép
szenzációs dráma 3 részben.

MOZI.
oooo

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

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

* A Korzó-mozi nagy szenzációja. Pénteken, szombaton és vasárnap lesz a szezonban a Korzó-mozinak egyik legnagyobb szenzációja. Természetesen magyar film lesz a
műsoron és pedig az első magyar filmgyár
produkciója, a Phönix-gyár legjobb képe, a
„Júdás" kerül bemutatásra. A kiváló darabot
Siklósi Iván irta filmre, rendezte Kertész Mihály. A főszereplők gárdája a magyar színművészet elsőrangú kiválóságai: Qál Gyula, Törzs
Jenő, Németh Juliska, Kemenes Lajos és a két
berlini kiválóság Krammer Leopold és Kláry
Lotti. Azt hisszük, hogy ez a film további
dicséretre nem szorul, mert a szerző, rendező
és a szereplők együttese magában foglal minden dicséretet, amit egy filmre alkalmazni lehet.
A jegyek az elővételi pénztárnál megválthatók.
* A fekete ország. Szerdán és csütörtökön
vetítik az Urániában, egyik legszebb és legizgalmasabb orosztárgyu drámát, amelynek tartalma az élet mélységéből van véve. Az érdekes filmdráma főszerepeit a legjobb művészek
alakítják. Még csak csütörtökön marad műsoron.
aBaBBaBaaaBaaaaBaaaaBaaaaBBnaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB
Felelős szerkesztő: Pásztor Jkfosef.
Kiadótulajdonos: Várrfay L.
MKMaaannaaaaaaanaaananaaaaaaaBMBaaaaaaaaBaaBaam.

Körmendiné virágosboitja
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 15. SZ.

Mozi Bandi kalandjai
Humoros vígjáték 4 felvonásban.

Helyszíni felvételek.
Rendes helyárak.
Előadások d. u. 5, fél 7, és fél 9 órakor.

TOB&'
®

Főüzlet: Budapest,
VI., Teréz-kőrut 37. sz.
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(Britannia-szálló mellett.)

jB,

TELEFON 11—78.

TELEFON 11—78.

Moskovitz József

ÉPÜLETÜVEGES SZEGED, VITÉZ-UTCA 21.
Minden üveges szakmába vágó munkát vállalok.
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Az őszi és
téli idényre
Velúr és
bársony
kalapokban állandó raktár. Fátyol,
szalag, virág- és toll-tiizékek,
gyöngy hímzések, betétek stb. nagy
választékban. Szőrme alakitások
a legszebb kivitelben készölnek

j V l l a n d ó
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M C D E M E K
SZŐRMÉBŐL

könyv-

IS.

Várnay
könyvkereskedésében Szeged. -

SZEeED'LDW UP0TUTEA15 •T.CIFFON: 17-11

Horváth
Mihály-utca
7. szám.

Kosztüm, köppenyek és alkalmi ruhákat

női kalap divattermében.
Tanuló és kézileányok felvétetnek.

Szegedi Nöiszabók-divafBástya-utca 5. sz.

legutolsó divat
szerint készít a

íiJüsJffiHHBHBBHaSB

Hirdetmény.
Szeged Tiszapályaudvaron 1918. november
h ó 13-án d. e. 9 órakor 1 w a g g o n alma és
egy w a g g o n káposzta elárvereztetik.

• ~
terme

Üzletemet és
helyeztem át.

Kohn Jakab,

irodámat

Kossuth-utca 17. sz. siói,
Boeskay-utca 8. sz. alá

zsáknagykereskedő, Szeged.

Telefon 12-66,12-75,

Az állomásfőnök.
®®S®®®®®®®®®®®®®®
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Ki faüereiiiezísf Vállalat
Kárpitos, díszítő és tapétázd Szeged
Bástya-u. 19.

(Kultur palotával szemben.)

Elvállal függönyözést, kézimunkát montirozását és a szakba v á g ó m u n k á k legj o b b és legjutányosabb áron való elkészítését. Javításokat pontosan
eszközöl. Levélbeli szíves meghívásra házhoz megy.
.\v.
Támogatást kér.

Sziber es Társa

November

hadirokkant

hó 12-től

kárpitos.

kezdve

Zombori Csemege turó
kapható a

Központi [Tejcsarnok Részv.-Társ,
fióktejcsarnokaiban.
Harctérről most
ember,

szabadult

30

éves fiatal-

magyar-német nyelvismeret-

t e l , gyorsírás kivételével összes

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

harisnyák, keztyük,
menyasszonyi koszortik

Szeged szab. kir. város közélelmezési hivatala

és fátyolok nagy választékban

Hirdetmény.
Cipész mesterek

figyelmébe.

Ü llfill!

Miután az Országos Népruházati Bizottság által
Szeged város közönsége részére kiutalt nagyobb menynyiségü cipökészitésére való anyagdt, a laza közbiztonsági állapotok miatt ezidőszerint nem lehet leszállítani,
értesítem a cipészmester urakat, hogy a hét folyamára
hirdétett anyag kiutalás bizonytalan időre elmarad.
Abban az esetben, ha az anyagot leszállittathatom,
külön hirdetés utján fogom arról az iparosokat értesíteni.
Szeged, 1918. november 12.
Ad 11671/918. k. é. szám.
Dr. S o m o g y i Szilveszter,
polgármester.

SZEGED

Bei mese as IröBéppöl, hogy a

keres.

Megkeresések:

épület-, műlakatos, házicsengoszerelö és gépjavító-műhelyt
nyitottam, hol a szakmámba vágó mindenféle munkák, úgymint: épület-vasalások, zár-javítások,
tűzhely-, üstház-készités és javítás, redőnyök
szerelése és javítása, villanycsengők szerelése
és javitása stb. pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — Levélbeli hívásra házhoz megyek. A n. é.
közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel

jeligére a kiadóba.

1EÉÜI.

Donáth Gyula,

r ó g é p s z a l a g s z é n p a p i r stb. uj és b a z s n á l t
r ó g é p e k á l l a n d ó a n r a k t á r o n fartatnak
S Z E G E D , Széchengi-tér Telefon 3 — 6 3 .

Nincs t ö b b é fogfájása annak, ki a
m—m 0
0 m n
m. használja.

F l a s c h n e r EajOSttó

ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K. 50 fillér.
üajHutí BARCSI! HÉRDL9 sq»gqm?ta?3iiaa Sséihangl-!ÉP 12, u.

Bocskay-utca 9. 1. emelet. Telefon 14-58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készit
toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok
toillette'í, Azsurozást, pliszirozást. gombáthuzást,
mühimzést, müstoppolást elválal. Hivatalnokoknak
10 százalékos engedmény.

Flóra szájvizet

Telefon 8 5 5 .

m e s é s e k , m e r t a s z a k m ű h e l y é b e n javított írógépek tényleg mesések.

„Szorgalom"

fürdőszoba berendezések öntötvas fürdőkádak szolid árakon.
Mintaraktár Takaréktár-u. 8. sz.
Ipartelep Török-u. Kossuth
Lajos-sug. sarok. Alapítva 1892.

Széchenyi-tér 17.

Telefon 8 5 4 .

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

irodai teendőkben jártas
állást

Csekonics-u. 6.

lakatos-mester.

<
i<

divatterme.

4
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a legelegánsabb kivitelben megérkeztek
T. Géczy P i r o s k a női kalap divattermében
Szeged, Széchenyi-tér. (Korzó-mozi ház.)
Gyászkalapokban állandóan nagy raktár.

Rövidáru

I

„meteor" rendszer, nagy választékban
és legolcsóbb árban kaphatók
Bruckner Testvérek Vasudvar Szeged,

üzletemet

Feketesas-utca 17. szám (Auslánderórás mellé) helyeztem át.
Telefon 1 1 - 7 9 Tisztelettel: B O C K E R F E R E N C

Tisza Lajos-körut és Kossuth Lajos-sugárut
sarok. Ugyanott Sack-ekék és vasboronában
is állandó nagy raktár van.

i

N y o m a t o t t Várnay L. k ö n y v n y o m d á j á b a n , Kárász-utca 9.

Magyarkanizsán Bruck Pál 33 év óta
fennálló

jó

felszerelt

és

jóforgalmu

Könyvnyomdája |
könyv- és papir- |
kereskedése
könyvkötészete
i
i
i

i

elköltözés miatt azonnal eladó. Legolcsóbb

60.000 korona készpénz felett

rendelkezők személyesen értekezhetnek
a helyszínen.
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