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Gazdagok adója. 
Rövid egymásutánban több hatalmas 

névsorát kapta a közönség a mi lapunk ha-
sábjain azoknak, akik Szegeden abban a 
kellemes helyzetben vannak, hogy az uj 
adónemek egyikéből vagv másikából, eset-
leg valamennyiéből tekintélyes összeget ró-
hatnak le a kincstár számára. Vala,meny-
it vilink füle mellett elment már olvan sóhaj, 
amely szegény, boldogtalan milliomosok 
kebléből a nagy adó miatt szakadt fel. De 
valamennyiünkben van antivi vállalkozási 
•kedv, hogy még az igazságtalan magyar 
adórendszer mellett is szívesen vállalnánk 
akármelyik milliomos adóiát a — millióik-
Ital együtt. Minthogy sok erősködés és okos-
kodás ellenére sem akar akadni nagy-
vagyonu vagy nagyjövedelmű ember, aki 
adóját lel is cserélnél a jóval kisebb, egészen 
jelentéktelen adókkal, lévén a vagyon nagy 
gond és az adó elbírhatatlan teher, az em-
ber — anélkül, hogy. valaha is gazdag lett 
volna — kénytelen arra a következtetésre 
jutni, hogy mégis jobb félmillióval, mint kél 
öltözet ruhával és 6000 korona évi jövede-
1 e minél rend el kezn i. 

Azt hisszük azon kivül, neon kalando-
zik messze az igazságtól, aki azt áiliíja. 
'hogy több a fölöslege, a félteni, a megvéde-
ni valója annak, aki például 300.000 korona 
vgyon ura, mint annak, aki szerénv fizeté-
sért görnyed éveken és évtizedeken át. 
Mégis: e szerény fizetések szegény zsoldo-
sainak üres zsebéből hány hatos és korona 
vándorolt át az árvák, özvegyek és rokkan-
tak közös kasszájába, amelyet eddig de sok 
gazdag és nagyjövedelmű szegedi ur fillé-
rei sem láttak. A lapokat mindenki olvassa, 
legjobban azok, akik azt mondják, hogy 
nem olvassák. Ez utóbbiak kitűnő informált-
ságához fordulunk, mondják meg ők, ki ol-
vashatja-e minden józan ember a hadiadót, 
jövedelemadót és vagyonadót fizető szegé, 
diek névsorából, hogy százával vannak 
Szegeden, akik százezreiket és milliókat 
kerestek, de a rokkantak, özvegyek és hadi-
árvák részére még semmit sem adtak. 

A nyilvános kontrol! tovább nem kés-
hetik. Áz uj adótörvények és a pénzügyi 
hatóságok jóvoltából itt van azoknak hite-
les névsora, akik a háborús konjunktúrákat 
több-kevesebb tehetséggel és szerencsével 
kamatoztatták. Sohasem tartoztunk azok 
közé, akik mindenkit sanda szemekkel néz-
nek, ha keres, ellenben mindig hangoztattuk 
azt az elvet, hogy aki a háborúval kapcso-
latosait keresett, azt kényszeríteni kell 
azoknak a kötelességeknek teljesítésére, a 
melyek a háború áldozataival szemben tér-
belik. Elveinkhez .vagyunk tehát csak kö-
vetkezetesek, amikor a legnagyobb adót 
tizetők névsorának közlésével egyidejűleg 
az olvasásnak erre a módjára is figyelmez-
te tjük a közönséget. A hadiiótékonyság is 
a gazdagok adója, amelyet ott. ahol végre-
hajtásra van szükség, a'z állami szervezet 
helyett a társadalom felháborodásának és 
fölényes erkölcsi erejének kell behajtani. 

zállottak Oesel- és 
eken. 

Az orosz pürfi ütegeket a esatahafék elhallgattatták. 
Berlin, október 13. A Wolff-ügynökség 

esti jelentése: Flandriában váltakozó erejű 
tüzérségi tevékenység. Gyalogsági harcok 
nem voltak. 

A többi szárazföldi fronton nem tör-
tént jelentős esemény. 

A hadsereg és a flotta részeinek együt-
tes vállalkdzásával Oesel-szigeten (Riagai-
tengeröböl) megvetettük a lábunkat. 

PÉTERVÁR, október 13 Tengerészeti 
haderők védelme alatt, amelyek védő fel-
készültség sinikkel szemben nagy számszerű 
f elsőbbségben voltak, a németek október 
12-én partra szállottak Oesel sziget északi 
részén és a szomszédos helyeken. ÍVlás had-
erők Dagő-sziget délnyugati részén szállot-
tak partra. A parti ütegeket az ellenséges 
nagy csatahajók tüzelése elhallgattatta. A 
rossz látási viszonyok az ellenség vállalko-
zását elősegítették. Oesel-sziget helyőrsége 
felvette a harcot a parira szállított csapatok 
ellen. Minden lehető intézkedés megtörtént 
a partraszállás visszaverésére, 

PÉTERVAR, október 13. Félhivatalos 
jelentés a németeknek Oesel- és Dagö-szige-
teken való partra szállásárai kijelenti, hogy 
az ellenfél már régóta előkészítette ezt a 
vállalkozását. Kétségtelen, hogy a partra-
szállás rendkívüli hevességgel meni végbe. 
A partra szállított ellenséges haderőket két 
hadosztályra becsülik. A jelentés megálla-
pítja, hogy Oesel és Dagö elfoglalása az 
oroszokat megfosztotta a Rigai-tenger-öböl-
ben való eddigi domináló állásaiktól és hogy 
az ellenség valószínűleg uj vállalkozásokat 
fog végrehajtani ííapal irányában. 

A jelentés igy végződik: 
— A Rigai-öbölben történt események 

visszahatással lehetnek a °cgevol melletti 
orosz frontra, ahol a frontéi ti k / ' ' 
íoztatnl. A hadügyminiszter a főhadit lilás-
ról való visszatérése utón jeleit fás* e-.1 a 
kormánynak a németé,, partraszállás? ál-
tal teremtett helyzetről, A kormány e 
rozta, hogy minden ereiét a honvédelem 
újjászervezésére fordltja. 

N a g y h a r c o k n y u g a t o s ? , 

A németek ujabb síkerei. — Az angol támadások részben 
meghlusuffak. — 

BERLIN, október 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A flandriai csata rövid megszakí-
tás után újra feléledt. Ez alkalommal az 
angolok keskenyebb, körülbelül 10 kilomé-
ternyi széles arcvonalon inditaíttak támadá-
sokat. A Langemarck—liouíhoulster erdő 
és Soimebecke—Morslede között vezető 
utakon tüzérségi felkészültségük különösen 
erős volt. Többszörös eredménytelen roham 
után Pölkapelle vasútállomása és falu kö-
zölt sikerült az angol gyalogságnak a töl-
csérmezőn előrenyomulni. Csapataink egész 
napon át tartó elkeseredett harcokban a 
Psendsbeek két oldalán visszavetették az 
ellenséget. Pölkapellében és innen délre 
fekvő állásainkat délelőtt friss erőkkel, este 
újból eredménytelenül támadták meg. Az 
ellenség erös nyomást fejtett ki Paschenále-
re. Az angoloknak előterünk egv keskeny 
fölüsávjával kellett itt is megelégedniük. A 
helység birtokunkban van. Sonnebecketől 
keletre összeomlottak az ellenség támadá-

sai. Gheluveltnéi is meghiúsult egy erős 
előretörés. Az ellenség súlyos véres áldoza-
tokkal megfizetett teriiletnyeresége a két 
beíörésí helyen egészben véve mintegy fél 
kilométert tesz ki. Különben mindenütt si-
kertelenül bocsátkozott harcba. 

Az éj folyamán a tüzérségi harc tovább 
tartott. Ma reggel a Lys és commes-—ypernl 
csatorna között újra pergötüzzé fokozódott. 
Beérkezett jelentések szerbit eddig nem 
történtek uj támadások. 

A német trónörökös hadcsoportja: 
Az Aisne-arcvonal néhány szakaszán teg-
nap is élénk volt a harci tevékenység. A 
Ghemin des Dames keleti részén hatásos 
tűzelőkészítés után türingiai csapatok a 
Vauclere majortól északra betörtek a fran-
cia állásokba. Négyszáz méter szélességben 
több arcvonalat ragadtak el az ellenségtől. 
Számos fogoly maradt kezünkben. 

LUDENDORFF, első íüszállásmester. 
(Közli a niipiszterelröki sajtóosztály.) 

_ 
< _ 
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BUDAPEST, október 13. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzónál és 
a tiroli arcvonalon számos helyen élénkebb 
ágyutevékenységre került a sor. A Pellé-
grino völgyétől délre a Dolomitokban lövé-

szekkel megerősített rofoamcsapatálnk fog-
lyokat és hadiszsreket szállítottak be az 
ellenséges állásokból 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 
Buvárhajóink _ az Atlanti-oceánon és az 
Északi-tengeren isoiét 3 gőzöst és 3 vitor-
lást siilyes'ztet'tek el. 

PÉTERVÁR: Az előzetes parlament 
szombat éjjeli megnyitó ülésének botrányai 
a lapokat élénken foglalkoztatják. A szóno-
kok a hallgatósággal együtt sajnálatos ki-
hágásokra ragadtatták magukat. A terem 
az őrültek háza benyomását keltette. 

SZÓFIA: Vilmos császár kíséretével 
Bojanból visszatért Szófiába. Holnap a ro-
mán frontra utazik. 

BERLIN: A megvádolt német birodal-
mi független szocialista képviselőkre nézve 
a kormány elutasította a parlamenti vizsgáló 
bizottság kiküldését, mert a képviselők ügye 
már a lipcsei törvényszék előtt fekszik. 

BERLIN: Buvárhajóink Anglia körül is-
mét 21.000 tonnát sülyeszíettek el. 

A flandriai áttörési kísérletek 
szánalmas eredménye. 

Berlin, október 13. A Wolff-ügynökség 
jelenti: Tiz hallatlan hevességű csatában és 
elvan löszerpocsékolássa!. aminőre eddig 
még nem volt példa, kísérletté meg Anglia, 
hogy döntést erőszakoljon ki a flandriai ten-
geralattjárók bázisának meghódításáért. — 
Egész nyeresége, amit mind a tiz csatában 
elért, csak annyi, hogy sikerült Angliának a 
német védelmi frontot körülbelül 30—35 kilo-
méter szélességben és 1.—6 kilométer mély-
ségben visszanyomni. Az angolok hogv ezt 
a sikerüket elérhessék, seregüknek színe-ja-
vát vetették harcba. Ne 

m sZci mitva az október 
4-iki és 9-iki veszteségeket, olvan véres 
veszteségeik voltak, amelvek i NiveihJélc 
offenzíva veszteségeit is messze felülmúlják. 
A hegyi telepen az angolok csupán a déli 
részen Oh.e1u\velt—Sonnebecke irányában 
voltak képesek a lábukat megvetni. Az egész 
tíznapos flandriai csata nyeresége alig egy 
harmada annak, melyet az 1916 évi Sorrme-
csatában elértek. Bárha az angolok a flan-
driai csatában csaknem egész szárazföldi 
haderejüket, itt-ott még francia segítséggel is 
latbavetették a német sereg egv töredéke 
ellen, nem voltak képesek a németek inieiatj-
váját legkisebb mértékben is-csökkenteni. 
Amig Haigh taktikájának edd :g nem adatott 
rneg, hogv nagyszabású hadműveletet hait-
hásson végre, a német vá delem nemcsak si-
kerrel volt kénes ellerttállun az argoí-fran-
oia támadásoknak, hanem ezzel egyidejűleg 
Ga'ieiá'ban. Bukovinában, Rigánál és Jakob-
stadtnál fényes sikerebet vívott ki. A Flan-
driában végrehajtót' tiz áttörési kisérlettmk 
az angolokra nézve nem volt más eredménye 
mint a véres veszteségek sorozata. 

Ha! ujabb hajóelsíilyesztés. 
Berlin, október 13. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Az Atlanti-oceánon és az Észavi-
íengerer. tengeralattjáróink ismét három gőz-
hajót és iiárom vitorlást süfvesztettek el. Az 
eisiilveszt-ett hajók között volt a Lamella re-
vü felfegyverzett francia gőzhajó valamint 
a Mara Marguerite nevű felfegyverzett fran-
cia háromárbocos bárka, amely szenet szál-
lít itt, a Merceau nevű francia shooner, to-
vábbá két petröleumszál'iió gőzös. A két gő-
zös közül az egyik fel volt fegyverezve és. 
olyan tipusu volt, mint a San Eduardo, ton-
na ártalma 6225. A harmadik élsülvesziett 
vitorlás festék-fát szállított. (M. T. I.) 

CapdSe államtitkát* beadta lemondását. 
BERLIN, október 13. A Lokalan- j részeti hivatal államtitkára beuyui-
zeíger jelenti: Capelle a tengeré- j tolta lemondását, 

Vilmos császár pohárköszőntője Széfiában. 
Szófia, október 13. A Vilmos császár 

tiszteletére adott diszebéden Ferdinánd bol-
gár cár pohárköszönlöt mondott, amelyben 
történelmi eseménynek mondotta a császár 
mostani látogatását nemcsak Bu'gária, ha-
nem az egész Balkán jövője szempontjából. 
Üdvözölte vendégét a maga és az egyesített 
bolgár nemzet hevében, majd igy folytatta: 

—- A látogatás örvendetes eseménye 
ujabb értékes bizonyítéka a szövetségi hűség 
érzésének, amellyel Felséged irántam és né-
pem iránt viseltetik s melyet én és Bulgária 
minden fia rendkívül nagyre/bosülünik. Hő 
óhajom, hogy Felséged mostani látogatásá-
ról kellemes impressziókkal és jó emlékekkel 
térjen vissza német hazájába. Emelem poha-
ramat Felségednek,- hatalmas szövetségesem-
nek és drága barátomnak egészségére, a né-
met hadsereg dicsőségére és a német nép 
szép jövendőjére. 

Vilmos császár a következő pohárkö-
szöntővel válaszolt: 

— Felséged szívből fakadó szavaiért 
mélyen átérzett köszönetemet fejezem ki. 
Felséged meghívásának engedve, Bulgária 
fővárosába jöttem és utániban az a nagy 
elégtétel jutott osztályrészemül, Ihogy sze-
memmel győződhettem meg róka, hogy meny 
nyíre felvirágzott ez ország Felséged bölcs 
uralkodása alatt. Őszinte rokonszenvvel íi-
gyeltük a bolgár népnek a nemzeti egységre 
irányuló vágyát és törekvését. Bulgárok és 
németek a magyarokkal, osztrákokkal és tö-
rökökkel immár két éve küzdenek vállvetve 
az ellenségek egész világa ellen. Ez a háború 

dicsőséges küzdelmek után meghozta Bulgá-
riának történelmi vágya betelj esed ését. Büsz-
ke vágyók arra, hogy német csapatok is hoz-
zájárulhattak ehhez a sikerhez. Ebből a fegy-
verbarátságból fakad az a törhetetlen hű-
ség, amelyen az ellenség minden ármánya 
szánalmasan megtörik és amelyen a kétség-
nek és bizalmatlanságnak szelleme soha el 
nem hatalmasodik. Igy állunk mi egymás 
mellett elválaszthatatlanul összekötve. A 
megpróbáltatás órái még el nem multak. El-
lenségeinknek konoksága és femhéjázása, a 
mely Bulgária jövőjét irigykedve megron-
tani és Németország felvirágzását megsem-
misíteni akarja, még nincs megtörve. Még 
mindig nem tudják magukat elhatározni ar-
ra, hogy elálljanak hódítási terveiktől és 
hogy véget vessenek a vérontásnak. Osztrák-
magyar és török szövetségeseinkkel együtt 
megingathatatlanul kitartunk mindvégig, mig 
Isten segedelmével a béke faliul biztosítva lát-
juk mindázokat a javainkat, amelyeknek 
megvédésére fegyvert fogtunk. Ha egy nem 
nagyon távoli békés időben Felséged ióvolta 
ismét alkalmat nyújt majd nekem arra, hogy 
ezt az országot meglátogassam, remélem, 
nagy, boldog és biztdsitótt Bulgáriát főgok 
látni, mely hű fiait.egy jogar alatt fogja erő-
teljes egységbe foglalni, amely a győzelem 
babérjával övezve, élvezni fogja hősies erő-
feszítéseinek gazdag gyümölcseit és egykori 
fegyvertársaival való hü munkában friss ere-
jét és tehetségét a béke és a kultúra szolgá-
latába fogja állítani. Emelem poharamat 
Felséged és házának egészségére. (M. T. I.) 

Sikeres bolgár felderítő 
ütközetek. 

BERLIN, Október 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Macedón arcvonal: Eltekint-
ve a Cserna-hajlásban folyt élénkebb tüzér-
ségi tevékenységitől és a bolgárok sikeres 
felderítő ütközeteitől a Doiran-tóná] nincs 
különleges esemény. 

LUDENDORFF, első fnszáiíásmester, 
(Közli a miniszterelnöki saitóosztá-hró 

BUDAPEST, október 13. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Keleten nincs esemény. 
BUDAPEST, október 13. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Nincs különös 
esemény. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, október 13. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A Dunától a Dunáig nem volt 
nagyobb harci tevékenység. 

LUDENDORFF, eisö főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A pápa békekisérlefe zátonyra 
került 

Stockholm, október 13. A Daily Tele-
graph jelenti Rómából: Vatikáni körökből ki-
szivárgó hírek szerint a pápa és környezete 
súlyos csalódást érez az antant hallgatása 
miatt. Valószínű ugyan, hogv a Vatikánnak 
már nem sokáig kell várnia az antant jegy-
zékére, de az eddigi hosszas vonakodás meg-
akadályozza a szentatyát abban, hogy to-
vábbi lépéseket egyen. Az Osservatore Ro-
rnano legutóbbi fejtegetéseivel szemben, a 
pápa nincs megelégedve a központi hatalmak 
válaszával, éppen ezért vatikáni körökben 
azt hiszik, hogy az egész békekisérlet zá-
tonyra került. 
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Kerületiben. 
(Saját tudósítónktól.) A jövő lréten köz-

szemlére kerül a városi adóhivatalban azok-
nak névsora, akik az I., 11.. III. és V. kerület-
ből vagyon-, illetőleg jövedelemadót fizet-
nek. Jövedelemadót 21,656.309 'korona után 
kirótt a pénzügyigazgatóság ebben a négy 
kerületben 821.864 koronát, mig vagyonadót 
214,727.120 korona után 321.766 koronát. A 
két adónemből a Pénzügyigazgatóság által 
javaslatba hozott nagyobb és érdekesebb té-
teleket itt közöljük: 

Jövedelemadó 
Ádó- Adó-
alap tétel 

33000 1220 
54380 2320 
41480 1720 
27396 970 
14527 378 
11400 316 
27000 970 
32899 1220 

630300 31515 
27331 970 
70086 3120 
52033 2153 
37114 1420 

856 24 
19100 648 
24584 890 
6/690 2920 
.18331 610 
20475 730 
20300 730 
16378 530 
10000 286 
31449 1130 

104000 4970 
25000 890 
19780 739 
14300 450 

Abonyi Mihály 
Aczél Géza 
id. Aigner József 
Ifj. Aigner József 
Dr. Aigner Károly 
Antal Erzsi 
Arany Károly 
id. Árvay Sándor 
Back Bernát 
Bach Antal 
Bach Jenő 
Bach Miksa 
Dr. Balassa Ármin 
Balogh Károly 
Dr. tíaneth Sámuel 
Barcsay Károly 
Bartók Vilmos 
Bartos Lipót 
Báck József 
Becsey Bertalan 
Dr. Becsey Károly 
Dr. Bekei Nándor 
Benedek Pál 
Beregi Béla 
Berényi János 
Dr. Berger Mór 
Dr Berkes Dezső 
Berkes József 
Dr. Bernáth József 20595 740 
Özv. Biedl Adoifné 10884 316 
Dr. Biedl Sámuel 38274 1520 
Bitó Mark 16760 530 
Biau Ignátz 41791 1720 
Blau László 19067 650 
Boda Bertalan 19914 650 
Dr. Bodnár Géza 19137 703 
Bohn József 64000 2720 
Bohn károly 13164 406 
Bokor Adolt 33265 1220 
Bokor Emil 2221 70 
Bokor Ferenc 60000 2520 
Bokor Izsó 20669 730 
Bokor Mihály 4810 170 
Borbély József 14139 450 
Boros Ignác 25000 890 
Dr. Boros József 12749 440 
Braun János 17800 570 
Braun Mihály 35i60 1320 
Brauswetter Ottó 44375 1920 
Özv.Brecher Albertné 54834 2320 
Brenner Viktor 30998 1130 
Buchwald Tivadar 21000 730 
Ozv. Csányi Jánosné 55366 2494 
Csányi Sándor 82037 3720 
Dr. Cserö Ede 26046 890 
Csillag József 16298 530 
Özv. Csorvay R. J.-né 17875 570 
Özv. Cziklay Jánosné 17600 583 
Dr. Czukor Ignác 42315 1820 
Danczinger János 12000 344 
Danner János 57306 2520 
Danner Mihály 20646 730 
Dávid Sándor 57300 2520 
Déri Ernő 22700 810 
Deutsch Lipót — — 
Deutsch Sámuel 18210 610 
Dimánd Bela 16500 530 
Dr. Dobay Gyula — — 
Domán Matyas 35507 1320 
Eidusz Bentián 44000 1720 
Eisenberg Nándor 14980 450 
Eisenstádter Róbert 45620 1920 

Vagyonadó 
Adó- A d ó -
alap tétel 

200000 145 
194000 132 
723078 1120 
231506 172 

136200 80 
100000 96 
210000 342 

4ÜÍ35 
188 
362 
212 

56 
26 
56 

145 
325 
113 
93 
96 
48 
19 

158 
1920 

188 
48 
15 
86 
93 

188 
108 
48 

325 
132 
48 

158 
285 
28 
93 
45 
50 

119 
72 

160 
890 

80 
116 
316 
305 

1210 
116 
31 

254870 
413030 
328617 
106500 
56039 

110500 
201450 
383625 
156580 
145000 
150000 
101035 
60000 

215700 
827924 
250000 
100000 
52000 
89000 

145500 
257494 
154647 
98000 

390000 
182000 
100000 
223264 
350000 

70749 
151852 
55000 
60000 

180000 
132000 
115140 
500000 
104000 
lOiOOO 
205000 
362540 
470200 

90000 
72700 

259062 540 
730860 1320 
232205 312 
250500 222 
322950 490 
187000 132 
707779 920 
200800 
254000 
186683 
166934 
260000 
100000 
155000 
80000 
73577 
38000 

120000 
312000 

236 
405 
132 
106 
205 

96 
93 
34 
62 

305 
72 

530 
2320 

JBvedelemadó 
Adó- Adó-

alap tétel 

Eisenstádter Nándor 120000 6000 
Dr. Engel Mór 22000 730 
Eisner Ignác 27372 970 
Endrényi Lajos 49030 1920 
Engel Lajosné 3l700 1130 
Engel Vilmos 18447 622 
Engelsmann Mór 28800 1050 
Englander József 28695 1050 
Fabritczky István 25000 899 
Dr. Falta Marcell 21980 810 
Faragó Lajos 65167 2920 
Fein Lajos 26477 970 
Fenyő Hugó 29700 1050 
Fenyő Mátyás 29006 2050 
Fischer Klári 21820 730 
Fischhof Samu 10920 385 
Földes Izsó 77721 3520 
Fonyó Soma 21732 730 
Dr. Forbáth Leó 10756 323 
Franki Antal 22177 810 
Fridrich József 40546 1720 
Furnier Károly 23426 810 
Gál Kálmán ' 22173 810 
Dr. Gal Endre 10358 — 
Gárgyán Imre 27882 970 
Gerie Jenő 27652 810 
Dr. Giánzer Mór 23o29 810 
üliicksthal Lajos 34485 1448 
Goldgruber üabor 36629 1420 
Dr. Goltíschmidt Gy. 68545 3120 
Gödi Pál - • — 
Grasselly László 38641 1520 
Dr. Gróf Árpád 19961 650 
Grtínbaum Ignácz 35000 1320 
Guganovich László 9672 308 
Havas Ferenc 53600 2320 
Hay Miksa 20629 730 
Hegedűs Béla 318461130 
Heimann Dezső 20000 650 
Heimann lliés 64250 2920 
Heitzmann György 42074 1720 
Heltai Jenő 56000 2320 
Hoffmann ignácz 22732 810 
Hoffmann janos 417490 21000 
Dr. Hollós József 24600 876 
Holtzer Alaaar 62100 27zO 
Holtzer Emil 63640 2720 
Holtzer Dániel 34908 1320 
Holtzer Gyula 56111 2520 
Özv. Holtzer Jakabné 128769 6500 
Holtzer Kálmán 87483 3970 
Holtzer Tivadar 59751 2520 
Huszta Pal 157295 8000 
Hutter József hagyat. 1U2430 4970 
Hutter Károly 123466 6250 
Iván László Ignácz — — 
Jámbory Lajos — —• 
Jambrik István 17565 
Joó Gyula 22250 
Ifj. Juranovics F.-né 21463 
id. Juranovics Ferenc 27624 
Juranovics Gyula 
Kardos Mano 

Vagyonadó 
Adó- Adó-

alap tétel 

3GOGOQO 9000 
146700 212 
87763 38 
88187 43 
70721 28 

280000 250 
90000 43 

203300 316 
200000 145 
288600 225 
104388 56 
302500 410 
285000 132 
163000 106 
112190 64 
278800 434 
641000 610 
142043 80 
321120 265 
249050 188 
200000 145 
469476 810 
240464 172 
143162 80 
315600 245 
282000 225 
305628 530 
303385 245 
381000 317 
835406 860 

72047 49 
570550 525 
252700 188 
190925 238 
194300 212 
200000 
140500 
331000 

64380 
74/500 
630000 
150000 
3375U0 
637000 
132000 
1127513 
1121913 
300000 
1279Q&3 
mm 

Kardos Sámuel 
Id. Kass János 
Kátay László 
Katona Antal 
Katona Ferenc 
Kaufmann Dezső 
Kaufmann Sándor 
Kecskeméti Antal 
Ketter József 
Kell Jakab 
Kiss Arnold 
Kiss Béla 
Kiss Gyula 
Kiss Karoly 
Kiss Lajos 
Kiss Mór 
Klein Mór 
Klonkay Andor 
Kohn Mór 
Koós Elemér 
Dr. Korda Jenő 

570 
810 
792 
970 

23069 834 
28816 1050 
29771 
14712 
22602 
51100 2l20 
53921 2320 
29045 
29045 
2,4306 
40960 

334100 
33960 
43680 
18356 
32506 
43970 1720 
32449 1220 
20626 
36860 
39660 1520 
32475 1220 
22151 

1050 
450 
810 

1050 
1050 
890 

1729 
10750 
1220 
1720 
610 

1220 

730 
1420 

1020708 
133190 
1100000 

400000 
265300 

75408 
406000 
185981 
407073 
360359 
454580 
219550 
270600 
232000 
344600 
290000 
1221400 

139443 
139443 
141340 
250000 
775000 
750U00 
300750 
387000 
700000 
300/50 
700000 
171924 
240500 
377784 

145 
80 

265 
25 

710 
-565 

93 
275 
840 
192 

3520 
3320 

370 
2920 
5700 
2920 

314 
80 

1160 
325 
410 

62 
890 
132 
850 
293 
810 
158 
205 
238 
330 
225 

3129 
80 
80 
80 

188 
760 

1710 
245 
610 

1510 
245 

1420 
119 
172 
305 

815 310268 245 

Dr. Kószó István 
Dr. Kovács József 
Kovács Sándor 
Dr. Kőhegyi Lajos 
Kőrösy Albert 
Özv. Kuhn B.-né 
Kúp Gyula 
Landesberg Mór 
Lányi János 
Leinzinger Gyula 
Dr. Leitner Vilmos 
Lengyel Géza 
Lengyel Lajos 
Lichtenegger Gyula 
Lichtenegger Lajos 
Lindenfeld Bertalan 
Lippai Nagy Antal 
Löbl Adolf 
Lőwy Samu 
Mandel Zsigmond 
Dr. Mann Jakab 
May Ferenc 
May Gyula 
Özv. Mayer Áronné 
Özv. Meák Gyuláné 
Mellis Lajos 
Milkó Ferencz 
Milkó Henrik 
Molnár Lajos 
Müller János 
Munkácsi Béla 
Nagy János 
Nógrádi Istvánné 
Nyáry György 
Nyári György 
Dr. Nyilassy Pál 
Orrnódi Béla 
Oííovay Károly 
Paral Pál 
Pártos Lajos 
Pataki Simon 

Jövedelemadó 
Adó- Adó-
alap tétel 

23200 810 
36324 1420 

143914 7250 
27545 1009 
11526 344 
12000 344 
57713 3520 
18586 610 
23100 810 
22779 810 
22458 814 
53748 2320 
51137 2120 
42354 1720 
16895 607 
38054 1520 
51201 2120 
16244 530 
30057 1130 
43600 1720 
44022 1846 

100410 4970 
50010 2120 
79981 3520 
25400 890 

110765 5220 
172832 8641 
11514 344 
28831 1050 
72072 3192 
15696 510 

160 
556 
675 
188 
72 

265 
22 

760 
660 

40z650 
180000 
140000 
136156 
670965 
273000 
446133 
386156 

45548 
22083 

5700 
24440 
28737 
22551 
37417 
23150 
24339 
20636 

Ozv. Patzauer M.-né 31929 
Patzauer Sándor 81660 
Paul Adolf 10516 
Perlesz Berthold 48220 
Pick Jenő 8o252 
Dr. Pick Lajos 35539 
Pick Margit 49047 
Özv. Pick Márkné 115967 
Pick Móric 65853 
Pollák Sámuel 108857 
Popper L. Mór 104241 
Popper Nándor F. 48356 
Özv. Pollák Lajosné 16761 
Pollák S. Manó 10429 
Pollák Gyula 42400 
Popper Márk 58153 
Princz Károly 20941 
Prosznitz hagyaték 21000 
Reich Sándor 22275 
Dr. Regdon Károly 27400 
Reitzer Lipót 67814 
Reök Iván 39100 
Özv. ifj. Répás J.-né 68996 
Réti Adolf 169540 
Rózsa Ernő 19600 
Rózsa Izidor 24320 
Dr. Rósa Izsó 41813 
Rózsa Mihály 285788 
Sanaberg Henrk 21600 
Sándor Ferenc 75771 
Sándor Lajos, 65600 
Schachtitz József 24550 
Schaífer Vilmos 35451 
Scháffer Mór 35272 
Schatz M. Fiai 16450 
Schermann Kálmán 20199 
Scheinberger Antal 102794 
Schiffer Antal 30737 
Schlauch Károlyné 11973 
Ifj. Schlesinger Mór 51493 
Schmidt Károly 59767 
Schorr Ottó 89471 
Schwarz Henrik 70412 
Schweiger Sándor 21609 
Seifmann József 16950 
Seifmann Zsigmond 16950 
Singer Antal 87138 
Solti L. Pál 104000 

Vagyonadó 
Adó- Adó-
alap tétel 

99507 48 
705000 1670 

1327823 4320 
152000 108 
130466 
300000 
400500 
257805 
130500 
333005 

52000 
760789 
702798 

1266247 4630 
233986 172 
246000 188 

2120 
930 
264 

80 
234 
610 
205 
405 
410 

3520 
585197 1050 
104605 132 
476900 570 
456140 405 
419863 930 
548000 485 
453500 810 
147720 244 
198800 145 
450771 570 
463010 890 
269291 205 

96738 48 
261880 370 
176300 426 
443000 890 
626246 565 

89443 43 
302000 245 
754627 710 
190258 132 
409922 365 
957522 960 
408373 365 
564228 525 
255895 
106567 
360000 610 
250200 408 
160000 212 
102800 1196 
418590 730 
280000 205 

1920 
810 

890 
1050 
810 

1420 
810 
890 

1130 
3720 

290 
2120 
3970 

2120 
5740 
2920 
5480 
5211 
2120 

530 
344 

1720 
2520 

730 
730 
810 245647 
— 181000 

2920 376514 
— 808800 

3120 360000 
8500 80600 

— 205000 
890 195000 

1320 280964 
14503 849819 
730 120800 

3320 422960 
2920 380UÚO 

890 129681 
1320 447000 
1320 537328 
530 181200 
730 113600 

4970 205719 
1220 244213 
344 402489 

2120 468250 
2520 116300 
4220 3230U0 
3120 566900 

730 163390 
530 200000 
530 200000 

3970 313200 
4970 826924 

188 
56 

592 
264 
490 

2470 
796 
38 

264 
264 
450 
920 
176 
890 
510 

72 
405 
620 
132 
144 
145 
376 

1116 
970 

64 
410 

1130 
212 
264 
264 
370 

1920 

{ 
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So. i.-gy! Sz. 
Sommenwirth Ignác 
Dr. Szál; józsef 
Szarvady J.ajos 
Szász Emii 
Szász Ernő 
Szécsi Ede -jr 

Szécsi Izsó 
Szele Róbert 
Szemmáry György 
Dr. Sziráky Gyula 
Dr. Szivessy Lehel 
Sztics Béla 
Szűcs József 
Dr. Tary József 
Tóth Ferenc 
Dr. Tóth Mihály 
Tóth Pál 
Özv. Tóth Péterné 
Török István 
Török Mihály 
TrSnka Béláné 
Újlaki Antal 
Ungár Benő 
Vadász Aurél 
Vajda Imre 
Vajda Manó _ 
Vajda Sándor 
Varga Mihály 
Várnay Dezső 
Ifj. Vass András 

JSvedelemaJó 
Adó- A d ó -
alap tétel 

U t a 4 — 
68000 2920 
22467 -
26025 890 
28853 1050 
98300 4720 
60000 2520 
35110 1320 
22180 
13317 
26468 
11231 — 
43342 1720 
41550 ~ 

410 
970 

Vagyonadó 
Adó- Adó-

alap tétel 

83442 114 
500000 445 
246731 188 
251348 342 
251721 342 
365350 610 
719333 660 
140000 108 
190200 132 
312081 570 
188131 152 
219629 368 
216000 158 
269965 205 

18030 
38337 
14315 
30818 
63629 

100444 
100600 
24212 
12800 
32302 
25737 
53825 
39502 
32073 

129480 
39480 
64392 

610 
1520 

1130 
2720 
4970 
4970 

890 
376 

1220 

1144 
6500 
1520 
2920 

423900 
12IIS4S 

166850 
680695 
941000 

53500 
53500 

241891 
143000 
497485 
167410 
664250 
894655 
669000 
579673 
437000 
201150 

1050 
3920 

134 
1510 
1320 

17 
17 

172 
234 
890 
134 

1550 
2420 
1470 
525 
890 
145 

Dr. Wégmann F. 
Veres Károlyné 
Özv. Vér jánosné 
Vértes Miksa 
Vince Lipót 
Ifj. Wagner Ernő 
Wagner Ferenc 
Wagner F.-né hagy. 
Wagner Gusztáv 
Wagner Károly hagy 
Weil Zsigmond 
Weiner Miksa 
Weisz Albert 
Wimmer Fülöp 
Winter Ármin 
Wtnter Emil 
Winter Géza 
özv. Winter Miksáné 
Winternitz Márton 
özv. Wolf Adolfné 
Wellisz Géza 
Winkler Andor 
Winkler Bernát 
íd. Winkler József 
íd. Winkler Mihály 
Winkler Mór 
Winkler Sándor 
Dr. Winkler Sándor 
Wolf Miksa 
Dr. Ziffer Alfréd 

JfrveOelewadó 
Adó- Adó-
alap tétet 

21555 — 
20251 -

317270 1B000 
26950 970 
20980 730 

11493 -
55924 2120 

254667 W80 

66222 2920 
15641 490 
25800 890 

184757 9250 
72086 3206 
36205 1420 
35307 1320 
33525 1220 
46970 1920 
25550 890 

101251 4970 
54978 2320 
87585 3970 

104131 5220 
54978 2320 
92125 4470 

250000 12508 
54178 2320 
38917 1520 
29752 1050 

VgffyoHjdó 
A d ó - Adó-
alap tétet 

115696 64 
311300 450 
970000 2720 
147000 228 
130000 72 
113564 128 
159078 160 

4&M079 8750 
140000 160 
137615 
102940 
253000 
259378 
270160 

84098 
104436 
163502 
434433 
534780 1050 
398682 325 
614795 840 

1106442 1 7 20 
1381301 2320 

614795 840 
1132742 2122 
18B8000 1 720 

789955 1120 
1609350 3120 

123000 190 

134 
48 

262 
796 
208 

38 
56 

160 
810 
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€gy hétig a meghódított Szerbiákat]. 
(Saját tudósítónktól.) Várhelyi Józwf 

própostkanonok néhány trappal ezelőtt érke-
zett, vissza Szegedre egy heti szerbiai tartóz-
kodása után. A Délmagyarország munkatár-
sának rendkívül érdekes epizódokat mondott 
el útjáról, amely alatt alkalma volt csaknem 
egész ÉsaaktSzerbiával s annak teljes köz-
3gjtzga fásával megismerkedni. 

— Belgrád jelenleg — mondta Várhelyi 
József — hatalmas nagy katonaváros. Min-
denki katona itt; civil alig látható 9 akkor is 
legnagyobbrészt gyermek. Ez ugyan egéw 
Szerbiára vonatkozik; oki a határ t átlépte, 
nem lát semmit, aini ne katonai lenne. A vas-
úti szolgálatokat, közigazgatást, midföntar-
tástj mindent katonák végeznek. Sőt katonai 
a közoktatás is. (Ma egyáltalán nem ritkaság 
Szerbiában például ez a eimzés: „cs. és kir. 
tanítónő". Természetesen minden óramü-pon-
tossággal működik, egy megállapított recipe 
szerint ós szigorúan az utasítások figyelem-
ben tartása mellett, ahogyan azt már a had-
sereg egész szervezete megkívánja. 

— Az fit Szerbiában — ifolsTatta a pré-
post elbeszélését »— sokkal kényelmesebb, 
auint nálunk. 'A vonatok egyáltalán nem 
olyan zsúfoltak; utazási igazolványt csak szi-
gorú ellenőrzés mellett ós szigorúan megha-
tározott számban ad ki a szerbiai kormány-
zóság, tolhat a vonatokon biztosítva van a 
hdly. Annál rosszabbak azonban a szállodai 
viszonyok. Nem volt egyetlen szálló sem, a 
hol minden szoba el ne lett volna foglalva. 
(Mármiár az a veszély fenyegetett, hogy nem 
lesz lakásom, végre azonban a vélem utazó 
főhadnagy közbenjárására mégis sikerült 
szobát kapni egy, a törzstisztek részére ifen-
tartott szállodában, 

- >A "S külső kéfpe nyugodt, békés. 
AT r v , vaun arra emlékeztető; hogy egy 
el'e .ségcs <" ..Ág fővárosában járunk, — 1 

ly-bo! a háuoru borzUtmas lavinája kiiu-
. it. A^ üzleW mind kinyitva és mindenütt 
« A 'u.k h vá-.ariások. " :,it három év előtt. 

— A vonat lassan halad Arangyelováe 
felé. Topolán kiszállunk és megtekintjük a 
látnivalókat. Van elég és szem kápráztat óak-

— Első a királyi család mauzóleuma, 
fölött* a templománál. Az egész hatalmas 
épület tetejétől a talpáig fehér márvány. A 
temetkezési hely, ahol 90 halottat helyezhet-
nek el, teljesen gyönyörűen csiszolt fehér-
márvány; fölötte a templom szintén. Csak a 
templom teteje volt erős tüzaranyozással ké-
szített rézlemezekkel fedve, de most azt is 
rekvirálták. Hatvan mázsa rezet kapott a 
hadvezetőség erről az égy épületről, amely-
nek rézfedélzetét bádoggal pótolták. 

— 1A templomépület kivül és belül (mind-
mind márvány. Gyönyörű fehér, — mintha 
valami drága, csillogó jégpalota lenne. Be-
lül finom faragású, hatalmas oszlopok, az 
épitő és szobrászművészet (remekei, szintén 
márványból, de márványfaragásuak a tem-
plomi padok és oltárok is. Minden, ami nagy, 
monumentális, igazán szép, fehér márvány-
ból van ezen a hatalmas épületen. 

— Itt ismertem raeg Körmendy Lajos 
főhadnagyot, aki civilben gazdatiszt. Szer-
biában a topólai „cs. és kir. borpiacé" veze-
tője. Készséggel és lekötelező szívességgel 
mutogatott meg mindent, 

— Éppen javában folyt a szüret. A kor-
mányzóság ugyanis ugy rendelkezett, hogy 
szőlőtermelését mindenki köteles kilónkint 50 
filléres árért beszolgáltatni a cs. és kir. bor-
pineéknek. Aki leszüretelt Szerbiában, kocsi-
ra rakja szőlőtermését és beszállítja a pincék-
be, ahol lemázsáljáik a szőlőtt és viszik is 
nyomban tovább a gőzpréshez. I t t ugyanis 
gőzerővel működő prés végzi a szőlő kisaj-
íolását, A mustot csővezeték egyenesen a pin-
cébe, a százhektós hordókba vezeti S a tör-
kölyt éppen ugy elraktározzák pálinkafőzési 
célokra, mint nálunk idehaza; általában csak-
nem minden ugy megy, de persze hatalmas, 
óriási arányokban, amiket az ember nehezen 
tud igy távolról látatlanba elképzelni. 

— iA királyi család temetkező helyétől 
nem messze, egy hegytetőn van a királyi 
kastély. Gyönyörű épület, fe jedelmi királyi 
bútorzattal, berendezéssel. Persze, ma már 
mindennek, csak a romjai vannak meg. A drá-

ga, hatalmas bútorokat széthordták, elpusz-
tították, íföltiizelték. Ami bútor még ott van 
is, borzalmasan sérült állapotban van. Ha bői-
fotel, kördívány volt valaha, akkor a bőr, ha 
finom, indiai selyemből készült pamlag, vagy 
szék volt hajdan, a selyem okvetlenül hiány-
zik róla. Ami elmozdítható, ami értékes tárgy 
volt, azt. széthordták innen, részben maguk a 
szerb katonák, részben a németek, részben 
pedig mi magunk. A királyi kastély most 
szomorú, mint a három év, amely mögöttünk 
áll torz mosolygással. 

— Rengeteg gyümölcs teremett az idén 
Szerbiálban. Szilva, alma özönével van, «lig 
tudnak vele mit csinálni. De legtöbb termés 
volt mégis őszibarackból. Hogy ez milyen 
hihetetlen mennyiségben termett Szerbiában, 
bizonyítja az a tény, hogy egy kiló ősziba-
rackot üz fillérért vesztegettek és <még igy 
sem kellett senkinek. Vaggonszámra ment és 
megy még ma is tönkre igy az őszibarack. És 
addig idahaza 40—50 fillér egy darab ára, 
«»«BaaB3!39ataifaBaBBeaaBBBB»BBa»aBKBBBBi«aaa«<i«»ss» 

POLITIKAI HÍREK. 
- Budapesti tudósítónk telefocijelentéso. — 

(A választójogi reform egy része el-
készült.) A Magyar Tudósító jelenti: A vá-
lasztójogi minisztérium köréből hivatalosan 
közlik: Az országgyűlési képviselők válasz-
tásáról szóló javaslat, valamint a miniszter-
tanács részérc készült kimerítő indokolás 
teljesen elkészült és készen áll a miniszter-
tanács tagjai közötti szétosztásra. Mihelyst 
a kormány tagjai a javaslat tanulmányozá-
sával elkészüllek, a javas'at a miniszterta-
nács élé kerül. A kerületek számárnak és 
székhelyének ujabb megáll api tásáról szóló 
javaslat még nem készült el, tehát ennek 
tartalmáról terjesztett liirek teljesen alap-
talanok, A t. .j^afoijjifid 

(Tisza Budapesten.) Gróf Tisza István 
vasárnap Budapestre érkezik, Tisza a kép-
viselőház tárgyalásai alatt Budapesten fog 
tartózkodni, 

(A miniszterelnök a királynál.) Wekerle 
Sándor miniszterelnök szombaton reggel 
Bécsbe érkezett és a keleti pálvaud varról 
egyenesen átha,itatott a délivasut állomására, 
ahonnan őfelsége tartózkodási helyére uta-
zott. A miniszterelnök délelőtt kihallgatáson 
jelent meg a királynál, akinek a Ház munka-
programjáról és jelentősebb folvóügyekről 
tett jelentést. Délután Wekerle visszaérke-
zett Bécsbe és Czernin közös külügyminisz-
terrel, valamint osztrák mértékadó körökkel 
tárgyalásokat folytatott a külpolitikai hely-
zettel Kapcsolatos kérdésekről. A miniszter-
elnök a kiegyezésről és a bankszabadalom 
ideiglenes meghosszabbításáról is folytatott 
megbeszéléseket. A kiegyezés és a banksza-
badalom dolgában egyéves provizórium lép 
életbe. 

(Apponyi a kormány egységé rő ! ) Gró 
Apponyi Albert kultuszminiszterrel a Déli 
Hírlap tudósítója beszélgetést folytatott az 
aktuális politikai kérdésekről. A kultuszmi-
niszter megcáfolta azokat a hireket. amelyek 
a kormány kebelében támadt egyenetlensé-
gekről szólnak. A választójogi javaslat még 
nem szerepelt a minisztertanácson és nem 
került szóba a Vázsonyi—Grecsák-iigy sem. 

(Grecsák kilépése a kormányból.) Vá-
zsonyi Viimos választójogi minisztert az 
utóbbi napok személyét érintő eseményei 
elkedvetlenítették. A kormány tagjai egyet-
értenek Vázsonyival és maga Wekerle is 
azon az állásponton van. hogy Vázsonyinaií 
nem szabad távoznia a kormánvból A Vá-
zsonyi és Grecsák közti ellentétnek — állító-
lag — az lesz a következménye, hogy az 
igazságügy-miniszter kiválik a kormányból, 
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Több mint 3 millió korona hadinyereségadót 
rótt ki a pénzügyié azgatőság. 

(Saját tudósítónktól.) A pénzügy-igazga-
tóság elkészült az I.. II.. III. és V. kerület 
hadiadozóinak névsorával. A nevezetes lista 
hétfőtől kezdve közszemlén lesz a városi 
adóhivatalban azoknak névsorával együtt, a 
kik ebben a négy kerületben vagyon- és jö-
vedelemadót fizetnek. A (hadinvereségadót 
most tudvalevőleg három évre állapi lOtt.k 
meg, az adóalap és az ' adótétel összege e 
szerint 1914-ben 3,174.685—386.807. 1915-
ben 5,846.195—772.854. 1916-ban 11,603.470 
—1,810.042 korona. A három évben a pé z~ 
ügyigazgatóság által javaslatba íhozott 
216,653 korona adópóílékon kivül 2,969.703 
korona hadinyereségadót fizetnének Szege-
den. Alább közöljük a nagyobb és érdekesebb 
tételeket: 
Abonyi Mihály 2125 
Ábranovics Géza 4842 
Aczél Géza __r 6500 
Id. Aigner Károly 9045 
Arany Károly 700 
Back Bernát 293260 
Bach Antal 3636 
Bach Jenő 1019 J 
Bach Miksa 7132 
Balog Zsigmond . . . 34610 
Dr. Balassa Ármin 1547 
Barcsay Károly ... 595 
Bartók' Vilmos 10070 
Bartos Lipót . . . 1213 
Beck József 962 
Dr. Becsey Károly 939 
Benedek Pál 2829 
Beregi Béla 14815 
Dr. Biedl Samu 1809 
Biau Ignác_„ 4468 
Boda B. . . . 1140 
Dr. Bodnár Géza 1155 
Bohn József 9877 
Bokor Adolf . . . 2380 
Bokor Ferenc 6900 
Bolgár Bella — 1750 
Özv. Boros Antalné 2194 
Brauswetter Ottó 3087 
Brenner Viktor 2149 
Bruckner Dezső 2191 
Bruckner Ede 5084-
Özv. Csányi Jánosné 7029 
Csányi Sándor 6974 
Dr. Czukor Ignác . . . 4853 
Dákits György 20742 
Danner Jáno? 8930 
Dávid Sándor . . . 9661 
Domonkos András 2516 
Domán Mátyás 5808 
Eidusz Bentián 5001 
Eisner Ignác 2237 
Engel Lajosné 2180 
Engelsmann Mór 2220 
Engelsmann Soma 2781 
Englender J. ... 2447 
Faragó Lajos — 5513 
Fenyő Hugó 3910 
Fenyő Mátyás 2732 
Földes Izsó 12452 
Franki Antal 2017 
Friedrich József 3581 
Gárgyán Imre — 2288 
Gerle Jenő 2565 
Goldgruber Gábor 4165 
Dr. Goldschmidt Gy 3613 
Grassely László 2211 
Heimann Illési 7063 
Heitai Jenő 7200 
Hoffmann János 136396 
Holtzer Aladár — — 3373 
Holtzer Emil - 3768 
Holtzer Dániel 2737 
Holtzer Jakabné 3406 
Grosz Henrik - — 6810 
Grosz Károly 6252 
Dr. Gyuritza Sándor 2201 
Havas Ferenc — 6130 
Heitmann György 4311 
Özv. Horvát Mórné 2100 

Holczer Kálmán 32704 
Holczer Katalin 1900 
Holtzer Tivadar 3581 
H úszta Pál 38954 
Hutter József 30735 
Hutter Károly - 16926 
Ifj. Özv. Juránovics Ferencné 4399 
Id. Juranovics Ferenc 8476 
juranovics Gyula 4187 
Kardos Manó 2703 
Katona Antal - 9038 
Katona Ferenc - 131956 
Ketter József - 6655 
Kecskeméti Antal 2135 
Kell Jakab - 104595 
Kelemen Mátyás 3397 
Kiss Béla terményk 3418 
Kiss Ferenc főerdőt. 3269 
Kiss Lajos term. — ; 3349 
Klein József ügyn. — 4000 
Klonkay Andor 4529 
Kohn Mór 3017 
Kovács Antal bankbiz 3900 
Kovács Sándor — 127070 
Kúp Gyula — 6532 
Latter Mór ecetgy 3127 
Lőwy Soma 2113 
Lengyel Géza - . . . 3359 
Lengyel Lajos ... — - 3425 
Lichtenegger Gyula 4257 
Lindenfeld B - - . . . 3918 
Lippai Nagy Antal 11248 
Mand! Zsigmond - 4290 
Dr. Mann Jakab 5260 
May Ferenc — 11497 
May Gyula.., - 2226 
Özv. Mayer Áronné 17133 
Mellis Lajos 92613 
Milkó Ferenc - — 33333 
Molnár Lajos - — 11514 
Míiller János - - 10727 
Ottovay Károiy - 4970 
Özv. Patzauer Miksáné 5814 
Patzauer Sándor 7426 
Pavkovits Rezső 2971 
Perlesz Bertold — 5233 
Peíernelly József . . . — 2373 
Pick Jenő 27568 
Pick Lajos - 28237 
Pick Margit - - 23101 
Özv. Pick Márkné 59097 
Pick Móric 79252 
Pollák Sámuel 14202 
Polgár László 3619 
Popper Márk 7530 
Pollák Gyula 4210 
Princz K. — - — 18347 
Puiiízer G. . . . - 4859 
Reiter Izsó - 3662 
Réti Adolf 41339 
Özv. Répás Józsefné 13049 
Dr. Rósa Izsó 2186 
Rózsa Mihály 76547 
Sándor Ferenc 22484 
Sándor Lajos - ... 9620 
Schaífer Vilmos 3317 
Schaffer Mór 3u85 
Schlesinger Mór 3352 
Schmidt Károly 6453 
Schorr Ottó 16235 
Schwarz Henrik 9570 
Singer Antal 13754 
Solti L. Pál 14815 
Szarnék Adolf 6488 
Szarnék Manó 4030 
Szarka István 2526 
Szász Emil — - 3524 
Szász Ernő - 4560 
Szécsi Izsó 3111 
Szögi Gyula 4300 
Dr. Sziráki Gyula 2646 
Szűcs Béla - 4501 
Schwartz Fülöp 2911 
Schweiger Sándor 2074 
Sugár Géza.. - 10107 
Tóth Pál 2622 
Török Mihály - 16680 

s 

Török István 16633 
Özv. Tóth Péterné 20225 
Ungár Benő 3786 
Vajda Béla 5000 
Vajda Ernő rőfös 2500 
Vajda Imre 2853 
Várnay Dezső 3185 
Ifj. Vass András .. . . . . - 8378 
Vince Lipót 2065 
Weríhimer Adóit 2452 
Wimmer Fülöp 48589 
Winter Ármin 8008 
Winter Emil 2526 
Winter Géza 2921 
Wintemitz Izidor 2945 
Winternitz Márton 4169 
Wellish Géza 18875 
Weisz Mihály - - 27345 
Winkler Andor * — 7695 
Winkler Bernát 20234 
Wagner Gusztáv — 2035 
Vajda Manó 51584 
Varga Mihály - 30111 
Özv. Vér Jánosné .... 118943 
Winkler József 23826 
Winkler Mihály - 7745 
Winkler Mór - 21450 
Dr. Winkler Sándor 7785 
Winkler Sándor 74800 
Zombori Ferenc - 24a6 

A Meinx-pör tárgyalása. 
(Saját tudósítónktól.) A MeinxJéle bün-

pör szombati tárgyalása sokkal élénkebb 
menetű volt. mint az eddigi napok, bár u 
szenzációs részletek elmaradtak és inkább 
jogászi viták uralták a tárgyalás menetét. 
A szombati tárgyalás ismét nagyon csekély 
érdeklődés mellett 'kezdődött reggel 8 órakor. 
Dr. Stössinger Benno tárgyalásvezető főhad-
nagy közölte, hogy Böhm Sándor a raktár-
nak dohányárukat is szállított, amiért Meinx 
szintén meg nem engedett magas árakat 
fizetett, hogy jogtalan haszonhoz juttassa 
Böhrnöt. 

Meinx Walter: Ez nem igv van és nem 
ismerhetem el. 

Dr. Dohány Gyula ügyész indítványoz-
za, hogy keresse meg a hadbíróság a szegedi 
m. kir. dohányraktárat. hogy az 1914 julius 
26. és augusztus 6-ika közti időben iniennyij 
dohányárut szolgáltattak ki az élelmezési 
raktárnak és milyen árakban? Erre vonat-
kozólag kihallgatni kéri még Makovecz Adolf 
őrmestert és pedig Meinx kihallgatása előtt 
ugy, hogy a kihallgatás ideje alatt más vád-
lott ne legyen bent a teremben. 

Miután az ügyészi indítvány értelmében 
Makoveczen kivül minden más vádlottat el-
távolítottak a teremből, megkezdődött Mako-
vecz Adolf kihallgatása. A hozzá intézett 
kérdésekre elmondta, hogy az élelmezési 
raktár által kiállított doíhánviárandósági 
nyugtát Meinx parancsába Böhmnek adta át 
és a dohánynemiüeket a dehánvrak tárból 
nem az élelmezési raktár, hanem Böhm vál-
totta ki. A további kérdésekre elmondta még, 
hogy ezt az utasítást nem közvetlenül Meinx 
adta ki neki, hanem Böhm jött azzal hozzá, 
hogy őt a főhadnagy ur küldte a nvugta ki-
állítása és átvétele végett. 

'Makovecz kihallgatása után következett 
Meinx Walter kihallgatása 

Dr. Dohány Gyula iigvész azt kérdi 
Meinxtól, hogy a dohányárukra a katonas lg 
kapott-e valami kedvezményt. 

— Igen. A tipus-vonatok részére rendelt 
dohányárukért 30 százalékkal olcsóbban 
kaptam augusztus 10-ike után. 

Az ügyész kérdéseire elmondia ezután, 
hogy a Böihmtől vett döhánvnemüekei is 
tipusvonatok részere rendelte és ezért Böhm-
nek — miután a kedvezményes árakról csak 
későn szerzett tudomást — a rendes trafik-
árakat fizette. Hogy a dohány raktárban a 
katonai raktár is kap dohányt, arról fogalma 
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sem volt; ezért engedte meg Böhimnek, hogy 
a dohányt a katonai raktár nevében kérje 
es kapja . 

Dr. Dohány Gyula ügyész: Ha nem tud-
ta, hogy a raktárban kaphat dohányt, mért 
adott mégis igazolványt Böhmnek? Látja, 
mégsem igaz, amit az előbb mondott ' 

Meinx: Igazán nem tudom... 
Az ügyész indítványára ezután megtör-

ténik Makovecz és Meinx szembesítése, az 
első szembesítés -a négy hetes tárgyalás so-
rán. Makovecz most megismétli előbbi vallo-
mását és hozzáteszi, hogy ugyanazon estén, 
amelyen Böhmnek a dohányvásárlási igazol-
ványt kiadta, Meinx is igazolta, hogv ő küld-
te Böhm Sándort az igazolványért. 

Meinx Walter : Pontosan nem emlék-
szem már az ügyre, de meglehet, hogy tény-
leg igy volt. 

Stössinger tárgyalásvezető ismerteti a 
temesvári intendatura egyik rendelkezését, 
melynek értelmében Meinx köteles lett voina 
legalább novembertől kezdve, mikor ez az 
okirat kelt, bevásárlási naplót vezetni. 

Meinx: Enélikül is tudtam mindent, de 
azelőtt meg nem is kellett ilyesmit csinálnom. 

Stössinger Benno tárgyalásvezető ezután 
kérdi Meinxtől, igaz-e, hogv — amint ezt a 
vallomását a polgári bíróság előtt is meg-
ismételte — 250.000 korona előleget adott 
Böhm Sándornak? 

Memx Walter: Ezt sohasem mondtam, 
nem ismerhettem be. Én azt mondtam, hogy 
a már szállított áruk vételárára akoní-ó ad-
tam Böhm Sándornak 250.000 koronát, el-
számolás előtt. 

Stössinger Benno ezután ismerteti egy 
távirat szövegét, amit Böhm Sándor és 
Mandel Zsigmond küldtek Temesvárról 
Meinxnak. Ebben az van, hogv a katonai 
raktárnak egy milliót utalványoztak, ezt fog-
lalja le részükre. Persze, a „lefoglalás" szó 
azt jelentette, hogy a milliónak részükre való 
feniartását kívánják. Ezt a kívánságot Meinx 
foganatosította is, amikor a millió negyed-
részét kiadta Böhmnek. 

Dr. Romanov Béla védő kéri. állapitsa 
meg a hiróság, hogy a 250.000 korona ki-
adása idejéig Böílim mennvi árut szállított. 
Egy -későbbi rendelkezés ugyanis már meg-
engedi az élelmezési raktárak vezetőinek, 
hogv a megrendelt áru 50 százalékának ere-
jéig előleget adjanak a szállítóknak. 

A tárgyalást hétfőn folytatja a hadbíró-
ság. Y 

A legjobb szórakozó hely a 
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Kik tanulnak 
idegen nyeiveket Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) Nem érdektelen 
•dolog, hogy három éves háború után, amikor 
a világkultur nemzeteinek nagy része fegy-
verrel küzd ellenünk, nálunk és spe-cial itt 
-Szegeden vannak-e sokan, akik olyan népek 
nyelvét tanulják, amely nép ellenségeink 
közé tartozik. A háború elején egyszerre erő-
sen megcsappant az ellenséges nemzetek nyel-
vének tanulása és fellendült országszerte a 
német nyelv elsajátítása után törtető buzgó 
ambíció. Az alábbi adatokiból ki fog derülni, 
hogy külpolitikai helyzetünk mé-g most is, 
— talán öntudatlanul, vagy a magyar viszo-
nyok különleges hatása alatt, — rejtet t 
i ránytűje a nyelv tanulásnak. Élénken illusz-
trál ja ezt az a számarány, amelyet a szegedi 
városi nyelviskola idei statisztikájából állí-
tottunk össze, Eszerint ötvenegyen tanulnak 
németül, huszonnyolcan franciául és ketten 
angolul. 

A városi nyelviskola* melyet hat évvel 
ezelőtt Jakab Dávid tanár alapított, a há-
iboru alatt is fokozott erővel teljesítette kul-
turmisszióját. Tanerői természetesen leapad-
tak a háború elején, eleinte az előadások 
iránti érdeklődés is meg-csap-pant, most már 
azonban a fontos intézmény falai közé visz-
szatért a normális élet és tanítás oly buzgón 
folyik, mintha már nem is szólnának az 
ágyuk... 

A számadatokon kivül az is érdekes, 
hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozók 
tanulnak leginkább idegen nyelveket. A né-
met nyelvóra ötvenegy látogatója a társa-
dalmi osztályok között igy oszlik meg: Hi-
vatalnok és hivatalnoknő 17; tanuló 23; ka-
tona 6; házi leány 3; ujságiró 1; kereske-
delmi alkalmazott 1. A tanulók között van 
egy török diák is, aki Konstantinápolyból 
jött Szegedre. 

A francia nyelvű előadásokra -huszon-
nyolcan járnak. Ezek közt hivatalnok 7; ta-
nuló 15; házileány 2; ujságiró 1; ügyvéd 1; 
tanítónő 1. 

Csak angol nyelvet összesen két diák ta-
nul. Tizenketten vannak azonban olyanok, a 
kik több nyelvet tanulnak és közte angolul 
is. A tizenkettő között hivatalnok 5; tanuló 
3; házileány 3; kereskedő-segéd 1. Bolgár 
nyelvet mindössze egy mérnök tanul. 

A szegedi nyelviskolának a városi ta-
nács két tagja is szorgalmas látogatója volt; 
németül tanultak. A mostani látogatók kö-
zött, különösen a felnőtteknél túlnyomó szám-
ban vannak a nők. Legújabban már az alsó-
városi a néposztály is érdeklődik az idegen 
nyelvek tanulása iránt. A minap egy gaz-
dag paprikatermelő leánya akart beiratkoz-
ni és azon szerény óhaját fejezte ki paprikás 
tájszólással, hogy németül, franciául és an-
golul szeretne tanulni. Az irodában levő kis-
asszony csak bámulva hallgatta ezt ;a respek-
tálandó kívánságot, aztán jóakaróan mon-
dotta: 

— Sok lesz az egyszerre magának. 
— Nem lösz a' sok, — mondotta a de-

rék alsóvárosi leányzó. — Lögyön nyugodt 
maga, mög tudok én fizetni érte. 

Beszélgessünk. * 
A fahonvéd: Az idénre, azt hiszem, be-

fejeződtek a különféle jótékony na-pok. A 
konfetti szünetel, nem hull, mint télen a hó 
és a szabadban nem durran a puttyogós bor, 
túlharsogva a cigánymuzsikát. 

Én: -Azért csak lesznek ezentúl is na-
pok. Nem széleskörű jövedelmezőségűek 
ugyan, hanem olyanok, -aminőket szintén 
megfogunk emlegetni. 

A fahonvéd: Attól félek én is, hogy 
most sorjába jönnek a gáztalan, a széntelen, 
a koksztalan, a zsirtal-an, a paprikátlan na-
pok. Előre fázom. 

Én: Akik melegedni akarnak, majd ösz-
szebuijnak. Ez a müvelet most virit, mint 
nyáron a pipacs. 

A fahonvéd: De a pipacs se olyan -piros, 
mint a mostani idők-ben a női ábrázatok. 

Én: Szó ami szó, sok a festő talentum. 
(Ugyancsak érvényesitiki a széles ecsetkeae-
•lést, 

A fahonvéd: Pedig az ecset is drága, a 
festék se olcsó és az idő is pénz, vagy mi a 
szösz. 

Én: Nincs most -drága semmi, még az 
emberélet se az. És csak annak van -keletje, 
ami nagy pénzbe .kerül. 

A fahonvéd: Ha valamikor mon-dani le-
hetett, most ugyancsak lehet, hogy olcsó hús-
nak ihig a leve. 

Én: Semmiféle formájában nem olcsó 
•most a hus. Vannak az emberi életben ilyen 
periodnsok. És olyan időket élünk, hogy a 
róka nem -is róka, ha nem kék és mindenki-
nek kék róka kellene. 

A fahonvéd: És jut is. Egyik-másik bő-
kezű belekékül ugyan, de a kék róka előke-
rül a boltokból és odakerül a mindig alabás-
trom nyakakra. 

Én: Csak azt volna jó tudni, hogy me-
lyik az igazi róka: az-e, amit adnak, az-e, aki 
adja, vagy aki kapjal 

A fahonvéd: Az egyik (bizonyosan az, 
néha kettő is az, de -a legritkább eset, hogy 
mind a három az legyen. 

Én: Egyszóval csalunk az egész vona-
lon. 

A fahonvéd: .Sokan élnék most ebből és 
még többen vannak, akik ennek élnek. 

Én: Valamiből élni csak kell. Az egy i-k 
a magáéból, mások meg a másokóból. A be-
osztás nem rossz és igy elélhet az ember hol-

A fijhonvéd: Ki elél, ki meg elalél. Eő 
az, hogy annyi a pénz, mint a pelyva. És min-
denre telik, sőt mindenkire. 

Én: És a mottó: .nyelvében él a. nemzet, 
megváltozik. Pici, piros nyelvek már nem-
csak nyelvelnek, -de a nyelveket törik. Példa 
r á a paprikás kofa lánya, aki beállitott a 
iBerlitzbe, es előadta, hogy nyelveket akar 
tanulni. 

A fahonvéd: Mintha bizony magyarul 
nem lehetne káromkodni es szidni az apánk 
istenét. No és mire végezte a nyelvóhes 
leányzó? 

Én: Németül, franciául és angolul kí-
vánt tanulni: És amikor azt mondta ,a tanár, 
hogy elég lesz abból egy is, a leányzó indig-
nálódva fe-lforrtyant és azt mondta: Kicsire 
nem nézünk, van itt pénz bőven. 

A fahonvéd: Éljen a kultura, felemelt 
helyárak mellett! 

Én: A kultura is olyan, mint a városi 
-gőzfürdő. Van, létezik, beszélünk is róla, de 
•nem jutunk hozzá, mert be van zárva. 

[A fiihonvéd: Most már ma jd kinyilik. 
Már mint a fürdő. Mert a fürdő is kultura, 
•ugy-e? 

Én: -Föltétlenül az, de kevesen élnek 
vele, mint a kultúrával. 

A fahonvéd: Pedig sok a tisztátalan em-
ber. 

Én: Fizikailag is, de erkölcsökben még 
illb. Uccu ma, nem lesz holnap soha! 
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A fahonvéd: Az már bizonyos, hogy 
senki se látta még a holnapi napot.. 

Én: iA tegnapit meg elfelejtjük, mint 
.csapot, pa,pot jó Csokonay Mihály. 

A fahonvéd: Papot még igen, de csapot 
még a Szent Mihály lován se szokás elfelej-
teni . . . 
oeHaneBeaaaaaiitiiaaaaaaanaaaaaaaBeaaaBaBaaaBBaaacsaai 

h í rek 
ocoo 

ÓTlíituáLis s t v ó f á / í . 
Az üz — 
letek 
heteik 
óta hatkor zárnak, 
de az illetékesek 
várnak i : 
kérdésemre a felelettel, 
bár azt sokan vár ják : 
— Ezután a szállítókat is 
az üzletekkel zárják'! 

A paprika' 
közül — jaj! — tánc volt 
s elsáncolt 
hadállásukból előléptek 
a paprikások 
s ismét mások 
és szavaltak és követeltek 
s mindenkit megíövegeltek 
vigyoros képpel, 
ám szólt Nagy Ferenc: 
— Engem nem fogtok meg 
semmiféle léppel!... 

Ugy örülök ennek, 
hogy Helfferieh és Michélis mennek 
Bétman után 
és azután 
minden rendjén halad, — 
esak kár, hogy az u j ut is, — ó! 
bétmanoké marad! 

Egy kiadatlan vers a régi időből. 
lA csöndes öreg palotában, melynek er-

kélyéről lefelé is, fölfelé is a legbájosabb tá j -
képet muta t ja az ezüst fényében folydogáló 
Tisza, ezen a szép téli estén ki voltak vilá-
gítva az összes ablakok. A termekiben össze-
néztek a régi pulituros bútorok és egymástól 
kérdezték: mi ez?... Urak, úrnők bangositják 
be a szobákat, melyek máskor mindig olyan 
csöndesek, mintha imádkoznának bennük az 
emberek.. A kakukos-óra is hangosakban 
vert, nem tudta megérteni, hogy á gazdájá-
nak miért van olyan jó kedve, még a kaca-
gása is hangzik. Máskor estenden leült nyu-
godtan, szó nélkül az ebédlő-asztal mellé, ami 
időtlen-idők óta nem volt kihúzva és öreg 
pár jával legfeljebb arról beszélt, hogy mi-
lyen ropogósra sütötte ma a malacpecsenyét 
Zsuzsi, az ifjúságtól messze elmaradt sza-
kácsnő. Meg talán arról esett még egy-két 
szó, hogy mennyi bosszúságot okozott m a a 
hivatal, ez a nagy labirintus, melynek apró 
szobáiban nekigörnyedten dolgoznak reggel-
től délutánig az állam fehér rabszolgái. Ezt 
is balkan mondta a nagyságos ur, nehogy 
meghallja valaki, akinek a hivatalos dolgok-
hoz nircs jussa beleütni az orrát. 

Vidám este volt ez, odakint szeliden hul-
lott a hó és lassacskán fehér lombokat vará-
zsolt az ujszegedü partmenti füzesekre, me-
lyek éjfélre olyanok lettek, mint fehér erdő 
a képzelet csudás világában. A társaság is 
egyre hangosabb lett, nekihevültek az arcok 
és a jókedv piros madara szálldosott egyik 
szobából a másikba. Ekkor állt föl bolyérői 
a poéta és szót kórt. 

— Időjárás. Jobbára borult idő várható 
sok helyütt esővel és hóemelkedéssel. Sür-
göny prognózis: Eső, enyhébb. Déli hő-

' mérséklet 9.5 fok €. 
— Károly király nevenauja . Budapestről 

jelentik: Az egyház, a hivatalos világ és a 
főváros közönsége november 4-én először ün-
nepli meg Károly király nevenapját, A hi-
vatalos főisten tisztelet ezen a napon délelőtt 
tiz órakor lesz a. budavári koronázó főtem-
plomban. Az ünnepi misét dr. Csernoch Já-
nos biboros, hercegprimás fogja mondani 
nagy segédlettel. 

— Mezőssy elvesztette aktatáskáját. Bu-
dapestről telefonálja tudósítónk: A „8 Órai 
Újság" ir ja: Rendkívül kinos és szolkatlan 
eset központjába került tegnap Mezőssy mi-
niszter. A miniszter tegnap este 9 órakor 
autójával elhagyta a minisztertanács ülését 
és irattáskájával, amelyben fontos iratok 
voltak, a Baross-utcába ment, az irattáskát 
az autó ülése alá tette és meghagyta a sof-
förneík, hogy az aktatáskával szombaton 
reggel 9 órakor jelentkezzék a földművelési 
minisztériumban. A soffőr még az éj folya-
mán jelentette .a miniszternek, hogy az autó-
val deííektus történt és a motor kijavítása 
köziben az aktatáskát valaki ellopta a gép-
kocsiról. A iminiszter nyomban jelentést tett 
a főkapitánynak, aki a legügyesebb detelk-
tiveket bizta meg a nyomozással. A nyomo-
zás eddig eredménytelen maradt. A főkapi-
tány megerősítette az aktatáska ellopásá-
ról szóló hírt. Vis'zont kijelentette azt is, 
hogy a rendőrség megállapította, hogy a 
soffőr hazudott, mert az autót deffektus nem 
érte, hanem a soffőr bement egy kis kocs-
mába, ahol égy óra hosszáig időzött, mi-
közben az autót őrizetlenül hagyta és ez-
alatt az idő ,alatt lopta el valaki az irattáskát. 

— Luze százados öngyilkos lett. Bécsből 
jelentik: Luze Antal százados, akit a had-
osztálybiróság tegnap a tisztikarból való 

— No — átalkodtak meg az emberek — 
talán csak nem akar komoly dikciót mon-
dani ez a Sándor!.... 

És vájjon ki várhatott volna komoly, 
ünnepélyes beszédet a csillogó szemű, nagy 
barnabajuszu „helyettes"-től, aki hivatalában 
a legpontosabb bürokrata volt, de ha egyszer 
az Íróasztala mellől társaságba került, a leg-
ibohémabb fiúvá vált. Mint a méz, ugy csur-
gott az ajkáról a humor s akár a legna-
gyobb társaságra is reávarázsolta a legked-
vesebb derü't. Ma ás olyan ő egyébként, csak 
abban különbözik az „ifjú" Sándortól, hogy 
egy lépcsővel magasabbra emelkedett a hiva-
talos la j tor ján, a bajusza is megezüstösödött 
és ritkábban megy társaságba, a tréfálkozás 
aranyesőjót pedig nem szavakban hullatja a 
fehér asztal fölé, hanem ehelyett lelke kris-
tályait papírra harmatoztatja, mert hát a 
vér nem válhat vízzé. S a gyöngybetülkkeíl te-
leirt kutyanyelvet elteszi a régi, sárguló írá-
sok közé, hogy csak akkor juttassa őket nap-
fényhez, ha egészen bizalmas körben van s 
csupa kedvességből mosolyt akar fakasztani 
a hallgatója ajkán. 

Igy került elő az üvegajtós könyvszek-
rény egyik rejtett fiókjából ez az akkor el-
mondott aláblhi vers is, megcáfolására! annak, 
amit ama bizonyos téli estvéli társaság téte-
lezett fel egy pillanatra a bohémlelkü Sán-
dorról, s amely vers az ő engedelme nélkül 
kerül ma a Délmagyarország hasábjaira va-
sárnapi detektálásul 

Kenyeremnek javát amint már megettem, 
Hat évvel ezelőtt lantomat letettem. 

eltávolításra és egy évi fogházbüntetésre 
itélt, szombaton délután a lakásán íőbelőtte 
magát és meghalt. 

— A közalkalmazottak ellátása. Buda-
pestről jelentik: Weikerle Sándor miniszter-
elnök-pénzügymiiniiszter a pénteki minisz-
tertanácson előterjesztette a tisztviselők 
segítéséről szóló javaslatot, amelyet a mi-
nisztertanács beható vita után elfogadott. 
A javaslat s'zerint a tisztviselők pótlékát 
felemelik a IX. osztályig száz százalékkal. 
A VIII. osztálytól egész fel a III. fizetési 
osztályig a háborús pótlék fokozatosan csök 
ken lefelé 50 százalékig, ugy hogy a III. 
osztályba tartozóik 50 százalékos pótlékot 
kapnak. Gróf Serényi Béla kereskedelem-
ügyi miniszter a minisztertanácson elfogad-
tatta a vasutasok fizeíésjavitását. A minisz-
tertanács elhatározta a napi dijaknak és az 
óradijaknak fölemelését. Elhatározta még 
a kormány, hogy az állami tisztviselői be-
szerzési csoportokat külön kedvezmények-
ben rés'zesiíi és gondoskodni fog a [közal-
kalmazottak ruha- és cipőellátásáról is az 
országos népruházati bizottság utjain. 

— Vár ja a ha tóság a telet. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek néhány előter-
jesztését tárgyalta szombati ülésén a tanács. 
A polgármester mindenekelőtt a kisiparosok 
nehéz helyzetén kiván könnyíteni, legalább 
annyiban, hogy a félliteres petróleum fej-
kvótát egy literre fölemeljék. A ránk követ-
kező téli időben ugyanis az iparosok a nap 
legnagyobb részében munkátlanságra lenné-
nek kárhoztatva világitóanyagok hiányában. 
Egy liter petróleum sem sok egy hónapra, 
sőt alig valami, de mégis több a — félliter-
nél. Megkapják a liter petróleumot az otthon 
dolgozó varrónők is. Szeretne a polgármes-
ter több petróleumot juttatni azoknak a csa-
ládoknak is, ahol középiskolai diák van és 

Jött valami közbe s újból irnom kellett, 
Ú j ra verseltem hát rozoga lant mellett. 

Sok rossz verset irtam, jó köztük alig volt 
Tartalma azonban egynek sem volt koholt 
Mind igaz történet, alakjai élnek 
Gyermekek és if jak, — fiatalok, vének. 

Ócska lantom most is falról ellendítem 
S a legjohbik bu r j á t ismét megpendítem 
Legyenek elnézők, hogyha véletlenül 
Ez a kis zöngemény nem nagyon sikerül 

A múltkor vacsorán voltunk főnökömnél 
Vigan mulatoztunk, azonban nem sörnél, 
Bort ittunk, buckáit, Kertész pék gyártotta, 
Szüretkor a szőlőt a vizbe mártotta. 

Ilyen formán nem volt nagyon erős a bor 
Egyik üveg után másikra jött a sor. 

JEogyott liter számra a szép átlátszó nedv 
S éjfél felé bizony emelkedett a kedv. 

De hogy elől kezdjem: elm elem sorba, 
Hogy a jó vacsora nem hullott a porba. 
Kitűnő eledel a káposzta leves, 
Hogyha az embernek orra bortól veres 

Káposzta levessel kezdtük a vacsorát, 
Közbe-közbe ittuk házi gazdánk borát. 
Jöt t aztán a pulyka, sütemény, sajt, torta, 
Száraz lett ezektől mindannyiunk torka. 

Aki esőbe jár, vizes lesz kalapja, 
A jó buckainak jó volt az alapja, 
Mint a nyári esőt mohón szívja a por, 
Torkunkon is vigan sietett le a bor. 
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akiknek esfcén-kint igy tanulni kell, azonban 
erre már nem telli-k a petróleum-kontingens-
ből. A szegényebb diákokon könnyiteni akar 
azonban a polgármester és fölkéri a közép-
iskolákat, -hogy egy-két termet fiitsenek és 
világítsanak esti nyolc óráig, ahol a tanulók 
írásbeli és szóbeli feladataikat nyugodtan el-
végezhetik. A népkonyhákat, amelyekre az 
idén fokozottabb szükség lesz, a megnöveke-
áett ínségnek megfelelően látja el élelmisze-
rekkel a polgármester. Tekintettel a tüzelő-
anyag n;»gy hiányára és drágaságára, mele-
gedő-szobák (felállítását tartja még szüksé-
gesnek, kertiletenkirrt esetleg hármat is. A 
célnak legjobban iskolai és óvodai tantermek, 
vagy erre a célra berendezett iizlethelyisé-

"gek felelnének meg. A tanács az előterjesz-
tésekhez egyhangúlag hozzájárult és megbíz-
ta a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 

— A tisztviselők küldöt tsége a miniszter-
elnöknél. Budapestről jelentik: Wekerle minisz-
terelnök szerdán vagy csütörtökön fogadja 
a tisztviselők küldöttségét. A küldöttség a 
miniszterelnöknek átadja az országos gyűlé-
sen elfogadott memorandumot. A miniszter-
elnök ez alkalommal nyilatkozni fog a tiszt-
viselők megsegítéséről. 

— A monarch :a és Hollandia kereske-
delmi szerződése . Bécsből jelentik: Magyar-
ország és Ausztria és Hollandia megbízottai 
közt tárgyalások folynak Hágában kereske-
delmi és hiteliigyi kérdésekről. A tárgyalá-
sok eredménye kielégitő. A jövő hét folya-
mán a megbízottak aláirják a megegyezést. 

Közélelmezési k i rende l t ségek . Buda-
pestről jelentik: A közélelmezési miniszté-
rium Nyíregyházán, Sopronban és Szabad-
kán közélelmezési kirendeltséget állit fel. A 
kirendeltségnek repülőosztagaik lesznek, a 
melyek különböző helyekre kiszállnak, fel-
ügyelnek a rendeletek végrehajtására és a 
maximális árak megtartására. A kirendeltsé-
gek néhány nap múlva megkezdik működé-
sűket. 

— Élelmiszer-panama Csehországban. 
Prágából jelentik: A Pravolidu cimii lap az-
zal vádolja a cseh községi gazdasági köz-
por,tot, hogy a közélelmezésre szükséges 
árukat kéz alatt lánckereskedőknél drágáb-
ban értékesiti. A lap szerint legutóbb ily mó-
don négy vaggon gyümölcsíz jutott Magyar-
országba. 

— Eikosozíák Zanella vagyonát . Buda-
pestről jelentik: A budapesti polgári törvény-
szék ötös tanácsa szombaton foglalkozott 
Zanella Richárd volt fiumei polgármester és 
képviselő ügyével. A törvényszék a hazaáru-
lók vagyoni felelősségéről szóló törvény ér-
telmében elrendelte Zanella bárhol található 
vagyonának elkobzását. 

— A szegedi l iuszárnap. Legendás hirre 
emelkedtek a buszárok ebben a véres világ-
háborúban. Hőstetteikről, amelyeket minden-
nap ujakkal gyarapitanak, köteteket irtak 
össze a haditudósítók, de ezer szép, megható 
történetet hallottunk mi magunk is róluk. 
Természetes, hogy a hárem óv alatt a szegedi 
hármas honvódhuszárok között is nagyszám-
ban akadnak olyan nevek, amelyek viselő-
jót a harctér borzalmai avatták szentté, hős-
sé. És a családjaik éppúgy kenyérkereső nél-
kül maradtak ezeknek, mint a többi hősnek, 
akik részére már adózott Szeged hazafias kö-
zönsége a katonauapokon. A hármas honvód-
buszárok már nem rendezhetnek népünne-
pélyt, tehát ehelyett csütörtökön este 8 óra-
kor ünnepi előadást rendeznek a Korzóimozi-
ban, amelynek egész műsorát az orszáigos ne-
vű iró és konferanszié, Nagy Endre tölti ki. 
A Korzó-mozi természetesen most is teljeseoi 
ingyen engedte át helyiségét a nemes célra. 
Az előadáson gyűjtés nem lesz, de felülfize-
téseket szívesen fogad és nyugtáz a rende-
zőség. 

— A magyar méhészek országos érte-
kezlete Szegeden. Az ország különböző vidé-
keiről összejöttek Szegeden a méhészek, hogy 
az Alföld méh állományán ak megmentéséről 
tanácskozzanak, mert az idei rendkívüli idő-
járás a méhállomány fönnmaradását kétsé-
gessé tette. Az országos értekezletre megje-
lentek: Erdős Lajos szakíró, a:z országos 
méhészeti egyesület titkára, Binder Iván, a 

A sok koccintástól jó kedvűek voltunk, 
Mi tagadás benne, bizony mi daloltunk 
A tenort kivágta jó hangú főnökünk, 
A dalban is i rányt mutatott Ő nekünk. 

Eegattista Gáspár: a munkában kemény 
Fehér asztalnál is használható legény, 
Hamar tüzet fogott s köszörülte torkát 
Gyorsan lenyelte a szájálba tett tortát. 

E versnek írója: Pahérbajszu Sándor 
Dacára annak, hogy soha sem volt kántor 
Szintén neki buzdult hü élte párjával 
S versenyre kelének jó hangú Gáspárral. 

A jó példa hamar követőkre talált 
Szigorú Dénes is letette a talárt 
Komoly arca lassan derűsre változott 
Dal királynőjének még Ö is áldozott. 

Ilyen formán aztán nem maradt egy lélek 
Kinek ajkán nem szólt volna dal és ének 
K ettünk a Tisza széles jó kedvében 

Magyar csárdást lejtett iszapos medrében. 

A jó vacsora im gyümölcsét megtenné 
A ki nem vigadna az ezt nem jól tenné 
Kit ily jó vacsora sem kelt jó kedélyre 
Fújjon a viz alá, de aztán jó mélyre. 

Hálásan köszöntöm e háznak asszonyát 
i jó r ivvel adta ezt a jó vacsorát, 

No érezzen hiányt libában pulykáiban 
IV'li < savanyított finom káposztában. 

No de hagyjuk abba, soha sem lesz vége 
Pedig a sok daltól száraz lett a gége 

'Gyorsan lenyeltük a Szent János áldását 
Mint kanári madár a jó köles kását 

Versemnek e képen a végére értem 
Ismételnem kell hát, amit imént kértem. 
Minden csekélységet híven felsoroltam 
E verseeskável mái" régen adós voltam. 

-Régi, kedves emlék ez. Nemcsak azért, 
mert a szerzője (a nevet nem merem a világ-
ért sem Teirni) közismert és általánosan ked-
velt vezető tisztviselője egyik komoly, fele-
lősségtelj-es állami hivatalnak, ha-nem azért 
is, mert egy-két percre ellébbent-i lelkünk elől 
a nehéz drapériát, melyet a világháború bor-
zalma vont a mult és a jelen közé, hogy ne 
lássuk azt a „régi jó időt", melyben ha nem 
is vo-ltunk boldogoik, mégis boldogok voltunk. 
A szép, derűs vers olvasása után bizonyára 
föltámad előttünk a béke fehér korszaka, a 
mikor még igen alkalmatos és kiadós disznó-
torok voltak havas téli estéken szokásban s 
amikor még a „tenort is kivágta" nemcsak 
a főnök ur, hanem a multakon kesergő ma-
gyar is, aki ma a fekete városban jegyre kap 
fekete kenyeret, a disznótor után való sajt-
nak pedi-g cs-ak a birét ösmeri a háború ne-
gyedik eszen-dejében. 

Ám azért bízunk a magyarok a 
jóságos Istenében, hogy lesznek imég 
világos ablakok, lesznek még jókedvű embe-
rek, vidám tollforgatók, kiknek ha -ajkán 
megcsendül a dal, az öreg Tisza is „csárdást 
lejt iszapos medrében", — mert tudni kell: 
áll Budu, él m-agy'ar még!... 

Cserzy Mihály. 

Vasárnap 
október 14-én 

B. Kosársj Emmi é s Király Ernő 

felléptével 

Színmű 5 felvonásban. 

Kálmán Imre és B a k o n y i Károly I 
világhírű operettje filmen. 

Rendezte: Kertész Mihá ly . 

A í s g j o b i s m a g y a r © p e r e l t 

pompás fümreprodukciéja. 

Előadások d. u. 6, fél 8 és 8 órakor, vasár ap d. 
u. 2 órától folytatólag, jegyen c ő-evalthatók 
d. u. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve 

¥ W 
Vásárnap október 14-én 

Két p o m p á s a t t rakc ió 
Wanda Treumann és Viggo Larsen 

felléptével. 

vigjáték 3 felvonásban. 
Harry Higgs legújabb kalandja. 

Grfif M i n iiiim 
detektív dráma 3 részben. 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvén'esek. 

Jegyek délután fél 2 órától kezdve előre válthatók 

M leese az M-

mesések, meri a szakműhelyében javított író-
gépek tényleg mesések. 

rógépszalag szénpapír stb. uj és hazsnált 
í r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak 
SZEGED, Széchenyi-tér 8. Telefon 336. sz. 
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Méhészeti lapok naffrytwdás'n 'szerkesztója 
Képviseltetik magukat a temesvári, nagyki-
kindai nagybecskcreki, zsombolyai, makói, 
türkével, békéscsabai, gyulai és ínég szómos 
méhész egyesület. A Tiszántúli méhész egye-
sületet. Nidermami Antal elnök, postataná-
csos, Vajnovszky törvényszéki biró és Takács 
Gyula mérnök képviseli. Szombaton délután 
előértekezlet volt a városházán, este pedig 
barátságos vacsorára jöttek össze a méhészek. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a köz-
gyűlés a városházán. 

— Vak katonák sztrájkja. Budapestről 
jelentik: Az Országos Hadigondozó Hivatal-
nak Dcbrői-uton lévő vakok intézetében el-
helyezeti katonák a rossz ellátás miatt ki-
mondták a sztrájkot. A sztrájk egv napig 
tartott, mert a vak katonák kívánságára az 
intézetbe uj gondnokot neveztek ki 

— Adomány. A Magyar Kender és Lenipar 
R.-T. 200 koronát adományozott a siketnémák 
intézete növendékeinek segélyezésére. A ne-
messzivii adományért lapunk utján is őszin-
te köszönetét fejezi ki az intézet felügyelő-
bizottsága. 

— Nagy tüz Mindszenten. Mindszenten — 
mint jelentik — könnyen végzetessé válható 
tüz pusztított tegnap délután. A község szé-
lén kigyulladt egy szin és hatalmas lángok-
kal égni kezdett, A tüz a vihar kövei közié-
ben tovább terjedt és négy szomszédos házra 
átcsapott. Szegvár község tűzoltói és a Palla-
vieini-roajorban levő huszárok oltották el a 
tüzet és gátolták meg annak továbbterjedé-
sét. Nagy veszélyben forgott a Hangya-gőz-
malom, ahol 13,000 métermázsa buza van ez 
idő szerint. 

— A városi vendéglő jövő heti étiapja. 
Vasárnap. Dél: paradicsomleves, sertés-sült, 
édes káposzta, palacsinta. Este: gulyás bur-
gonya. Hétfő: Dél: köménymagleves, debre-
ceni burgonyafőzelék, tejfeles galuska, Este: 
Granadármarscb. Kedd. Dél: daraleves, 

marhahús, káposzta főzelék, dara metélt. Es-
te: édes burgonya virslivel. Szerda. Dél: le-
bbencsleves, borjúsült, kelkáposzta, dara koc-
ka. Este: paradicsomos burgonya. Péntek. 
Dél: dara leves, marhahús, paradicsom-már-
tás, Stefiénia kifli. Este: hadipörkölt. Szom-
bat. Dél: hableves, 'borjúsült, burgonyafőze-
lék, király morzsa. Este: szalontüdő gom-
bóccal. 

— Rézgálic kiosztás. A rézgálic kiosztása 
újból megkezdődött a tűzoltó-laktanyában 
Akik szelvényüket a javadalmi hivatalnál 
már kiváltották, naponta reggel 8—9 óra közt 
átvehetik a jegyzett rézgálic mennyiséget. A 
még meglévő csekély készletre olyanoktól, a 
kik pótjegyzést nem eszközöltek, előjegyzést 
elfogad a javadalmi hivatal. 

— A csütörtöki villamos-baleset áldozata 
meghalt. A közúti hidon csütörtökön este — 
mint megirtnk már — egy villamoskocsi ne-
kiment egy parasztszekérnek, melyen Rózsa 
András 7(5 éves gazdálkodó ült. Az öreg em-
bert, aki leesett a kocsiról, súlyos sérülések-
kel beszállították a köz kór házi; a, ahol szom-
bat reggelre meghalt. 

— A zöldség, főzeiék és gyümölcs uj 
maximális ára. A zöldség, főzelék és gyümölcs-
forgalmi intézőbizottság közli, hogy október 
16-tól egészen 31-ig a következően állapítot-
ta meg a maximális árakat kilónk int: tök 
(főző) 60 fillér, tök (sütő) fillér, káposzta 60 
fillér, kelkáposzta 80 fillér, zöldbab és viasz-
bab 144 fillér, kalarábé 108 fillér, paradicsom 
64 fillér, ugorka salátának 30 fillér, ková-
szosnak 40 fillér, ecetbe 55 fillér, asztali ten-
geri (darabja) 20 fillér, zöldpaprka (darab-
ja) 3—6 fillér, emberi étkezésre szánt, fehér 
répa 60 fillér, sárgarépa 108 fillér, céklarépa 
95 fillér, zeller 110 (fillér, vöröskáposzta 70 
fillér, fa ja lma 240 fillér, elsőrendű alma 145 
fillér, másodrendű alma 116 fillér, rázott al-
ma 70 fiillér, hullott ahna 42 fillér, friss szil-
va 76 fillér, elsőrendű körte 200 fillér, oiásod-

Vasárnap 

Jókai világhírű regénye filmen 

i. rész 4 felvonásban. 

Filmre átdolgozta és -endezte: Wilhelm Károly. 

F ő s z e r e p l ő k ; 

Evila Eveline M a r t e n s Valéria 
Berend Iván S o m l a y Arfhur 
KaulmannFélixbankár F e n y v e s s i Emil 
Sáffrán Péter . . . . . . S z ö r e g h y Gyula 
Angéla M a r s o n f s a 
Sámuel apát . . . . . . B a l a s s a J e n ő 

Előadások pénteken és szombaton 6, fél 8 és 9, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 
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rendii 165 fillér, hullott körte 60 fillér, sárga 
fajdinnye 84 fillér, görög fajdinnye 68 fillér, 
közönséges 42 fillér, őszibarack elsőrendű 300 
fillér, másodrendű 250 fillér, harmadrendű 
120 fillér, dió 430 fillér, dióbél 1460 fillér, 
mogyoró héjjel 230 fillér, szőlő 320 fillér, 
gesztenye 170 fillér, torma 175 fillér, vörös-
hagyma 120-126 fillér, foghagyma 260 fillér. 

— Megérkeztek. Legújabb őszi és téli női 
és leány kabátok, köpenyegek szövet, posztó, 
bársony, plüss és perzsia kelméből, szőrme-
kabátok, bundák, blúzok, al jak stb, Mér-
tékszerinti rendelések és legolcsóbb árban. 
R e m é n y i n é divatháza, Szeged, főposta mellett. 

— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a 
„Roya|"-kávéházzai szemben levő „Temes-
vári" aranyművesnél. 

Telefon: 872 . 

Hétfőn é s k e d d e n 

o k t ó b e r 15 -én é s 16 -án . 

E m i l t e B á n n o m 

az ünnepelt filmmüvésznő uj alakítsa. 

dráma 3 részben. 

Ezenkívül . 

bohózat 3 felvonásban. 

A főszerepben Lo Wallis 
a bájos fílmprimadonna 

Előadások d. u. 6 fél 8 és 9 órakór. Jegyek í 
előreválthatók délután fél 4 órától kezdve ' 

P u l i X i O 
m o z g ó s z í n h á z . 

r r T T T f 
Vasárnap október 14-én 

a l e g ú j a b b b ű n ü g y s z e n z á c i ó 
f i t i i i 
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bünügyi dráma 3 részben. 

Csupa i z g a l m a s é s é r d e k f e s z í t ő 
j e l ene t . 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. 
Jegyek előreválthatók délután fél 2 órától kezdve. 
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„A császár helye 
Berlinben van." 

Bécs, október 13. 'Az Arbeiterzeitung 
irja: Német birodalmi, különösen berlini 
lapokban gyakran olvassuk* hogy a leg-
utóbbi időben olyan törekvések nyilvánul-
nak meg bizonyos katonai körökben Berlin-
ben és a főhadiszálláson és a császár kör-
nyezetében is, amelyek kétségtelenné te-
szik, hogy a birodalmi gyűlés többségének 
akarata ellenére ki akarják erőszakolni a 
háború folytatását és a hadikárpótlást.. —7 
Óriási propaganda indult meg a nép köré-
ben, amelyet az uj hazai párt irányit és a 
hadsereg körében is az úgynevezett „felvi-
lágosító és oktató munka" segítségével. A 
kik a mozgalmaié vezetik, azok egyáltalá-
ban nincsenek tisztában a német nép nagy 
többségének hangulatával, de ez mellékes. 
A fődolog az, hogy a katonai parancsnok-
ságok a hadsereg kebelében elnyomnak 
minden olyan véicménynnyilvánitást, amely 
az annexionistáik hajtogatása ellen meri sza-
vát felemelni. — 

Az úgynevezett oktató munkákon a 
katonáiknak szótlanul kell a tanítást ha Ugat-
ni ok, vitának nincs helye a hadügyminisz-
teri rendelet értelmében, bizonyára azért, 
mert félnek tőle, hogy egyes katonák, akik 
képzettségükön kivül szónoki tehetséggel is 

. rendelkeznek, az oktató tisztek előadását 
ellenérveikkel halomra döntenék. Jellemzi 
a helyzetet, hogy ez idő szerint minden po-
litikai döntés a főhadiszálláson történik és 
a kancellár nem a saját politikai felfogását 

hirdeti, támaszkodva a népképviselet több-
ségének támogatására, hanem a katonai 
vezetőség útmutatásához kell ragaszkodnia. 
Tarthatatlan állapot az is, hogy acsászár, a 
legfőbb állami kormányzás intézője, állan-
dóan távol van a politikai központtól és a 
tábornokok körében tartózkodik, szüntele-
nül utazgat a főhadiszállás és Berlin között 
és nem lehet rá ideje, hogy a legfontosabb 
munkákat elvégezze. Meg kell mondani a 
császárnak, hogy az Ő helyet Berlinben vau, 
a kormány székhelyén. 

Radoszlavov Vilmos császár 
szófiai útjáról. 

Berlin, október 13. A Vossische Zeitung 
szófiai jelentése szerint Radoszlavov, mikor 
rtehány nappal ezelőtt egy küszöbön álló 
nevezetes eseményről beszélt, a német csá-
szár utazására célzott. Ha még ninus is itt 
az ideje, hogy bizonyos határozott tárgya-
lásokról számolhatnánk be, még sem lehet 
elvitatni a'z utazás jelentőségét, már azért 
sem, mert az utazás hivatalosan történt és 
jelentőségét növelik a császárt kisérő sze-
mélyiségek. 

A Seeadler hajőelsültjeszfései. 
Amsterdam, október 13. A Lloyd sze-

rint a Seeadler nevű segédsirkáló a követ-
kező hajókat sülyesztette el: a Qlady Soile 
3268 tonnás, Lundy Island 3095 tonnás, 
Horngarth 3609 tonnás, British Yeoman 1958 
tonnás, Pynore 2431 tonnás angol hajókat, 
a Charles Gounod 2199 tonnás, Antonin 3071 
tonnás, Duplex 2206 tonnás francia hajókat, 

Telefon: 

mm 
455. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

H é t f ő n , k e d d e n é s s z e r d á n 

Nagy detektív dráma 

bűnügyi dráma 5 fölvonásban. 

A főszerepben: Zeinik Frigyes. 

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor. 
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a Buenos-Áyres nevii 1811 tonnás olasz 
hajót, a Píeree nevű 364 tonnás kanadai 
hajót, az R. C. Slade 673 tonnás, a Johnson 
529 tonnás és a Manilla 731 tonnás ameri-
kai hajókat. 

Egy francia árbocoshajá 
eisülyesztése. 

Genf, október 13. A Blanche nevii fran-
cia négyárbócost szeptember 29-én az At-
lanti-oceánon egy német búvárhajó megtá-
madta és hosszabb tűzharc után elsülyesz-
tette. A municióraktárba lecsapott német 
gránát megölte a kapitányt és több matrózt. 
Tizenöt embert sikerült megmenteni. 

Rossz az amerikai muníció. 
Bern, október 13. Megerősítik azoka+ a 

híreket, amelyek szerint az amerikai expedí-
ciós hadsereg által Franciaországba hozott 
muníció egyharmada hasznavehetetlen volt 
és vissza kellett küldeni. A bait akkor vették 
észre, amikor a hajók mát a.nvilt tengeren 
voltak. Azonnal intézkedtek, hogv a rossz 
lőszert minél előbb hasznavehető vei pótolják. 

színház 
művészet 

000 o 
MŰSOR: 

• Előadások kezdete fél 8. 
Vasárnap délután: Rip van Winkle. Regényes operett. 
Vasárnap este; bérletszünr;tvn Márványmenyasszony, 

Operett. 
Hétfőn: A márvány menyasszony. Operett páros egy-

harmados. 
Kedden: Az ördög. Vígjáték párattan háromharmados. 
Szerdán: előszói. Kék róka. Színjáték páros három-

harmados. 
Csütörtökön: Kék róka. Színjáték páratlan egyharmados. 
Pénteken: Kék róka. Színjáték páros kétharmados. 
Szombaton: Miksa Ilona íelléptevel. Traviata. Opera 

háromharmados, 
Vasárnap délután : Tátárjárás. Operett. 
Vasárnap este: bérletszünetben. Névtelen asszony. 

(Madama X) Dráma. 
Hétfőn: Miksa hona felléptével. Traviata. Opera páros 

egyharmados. 

Kék róka, A szinházi iroda jelenti; A jövő 
hét szenzációja Herceg Ferenc legújabb szín-
müvének, a Kék rókának bemutatója lesz. A 
darab az emberismeret, a mélyrelátás, a fel-
sőbbséges életbölcsesség és a játékos képzelet 
elsőrangú munkája. Herceg Ferencnek már 
sok nagy sikere volt a színpadon, de erő, fris-
sesség, pazar és gyújtó elmésség dolgában a 
Kék róka minden eddigi színmüvét megha-
ladja. /Egyáltalán a legszebb és legérdeke-
sebb munkák közé tartozik, mellyel Herceg 
a modern irók sorába lépett anélkül, hogy 
tehetségének jellemző sajátottságai megvál-
toztak volna. A szavak lelhetnek forrók, — a 
gondolat, mely vezérli őket, hideg, eszes és 
fölényes marad. A darab fölépítése nagysze-
rű, cselekménye u j s az iró genialitása azt is 
ötletes formába önti, ami valószínűtlennek 
látszanék. A kék róka az asszony szimbólu-
ma, aki — miként a jeges vidék ama állat-
kája — ravaszul tipeg végig az életben egy 
kis melegért. A szinház nagy gonddal hozza 
színre a kitűnő színjátékot, mely szenzációja 
volt az irodalomnak, a színpadnak egyarán t 
Az asszonyt K. Gömöry Vilma játsza, a fér-
jet Almássy Endre, a házibarátot Körrnendy 
Kálmán, a második feleséget Vajda Ilona, 
Trill báró Matány Antal. A szerdai bemu-
tató jegyeit, reggeltől kezdve árusí t ja a nap-
pali pénztár. 

Bárányi János hangversenyei. Érdekes 
és minden tekintetben pártfogásra érdemes 
hangverseny ciklust rendez az idei szezonban 
Bárányi János, az ismert zógoraimiürvész. 
Négy hangverseny keretében bemutat ja a 

! zongorairodalom egész kifejlődését, Bachtól 
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kezdődőleg. Idei, első koncertje november hó 
6-áu, este 8 órakor lesz a Tisza-szállóban és 
ez alkalommal műsorán a klasszikusok szere-
pelnek; még pedig Bach. Scarlatti, Haydn, 
Mozert, Beethoven müvei. A legteljesebb ér-
deklődés felkeltésére alkalmas hangverse-
nyen közreműködik J . Ban:nyi Jolán, aki 
Bach, Hándel1, Mozart és Beethoven dalait 
fogja énekelni. A hangverseny jegyei 8, 5, 3 
és 2 korona áriban október 17-től kezdve, elő-
vételben Várnay L. könyvkereskedésében, a 
„Hélmagydifország" kiadóhivatalában kapha-
tók'. 

Az ö rdög harmlt icadszor . A színházi 
iroda jelenti: Nevezetes jubileumi fordulójá-
hoz jut el ked'den Molnár Ferencnek a konti-
nens valamennyi müveit államában szenzá-
ciós sikerrel előadott, ördöge. TTarmineadszor 
játszák s buszonötödször lép föl benne Sze-
geden Almássy Endre, aki tiz év előtt nálunk 
kreálta a szerepet, A jubileumi előadás iránt 
mely az idei felújítás kiosztásában megy, 
máris nagy az érdeklődés. 

Traviata. A szinházi iroda jelenti • A sz'n-
ház első nagyobb operaelőadása, mellyel fő-
leg Kerner Jenő karmester akar ja Igazolni, 
hogy kiválóbb művészi ambíciók megoldásá-
ra is hivatott. — nemrég tudvalevőleg elma-
radt a társulatnál történt személyi változás 
miatt. Azóta talált a színház megfelelő Vio-
lettát Miksa Ilona kisasszony személyében, a 
kit a szegedi közönség eddig a hangverseny-
teremből ismert igen előnyösen s akinek tem-
plomi énekétben gyönyörködött. Miksa Hona 
Makezky Bianka egyik legtalentuösabb nö-
vendéke volt, legutóbb Antbesznél tanult, 
magas koloralu-v hangi a a háromszor voíial-
zott f-ig terjed. A próbákon igazi meglepe-
tést keltett művészi tudása, tehetsége egy-
aránt s igy a szombati operaeladás a legki-
válóblnia'k Ígérkezik. Az i f jabb Germond sze-
repéit Ócska}/ énekli, az öregét Gáthif, Flóra 
Hakni/ Berta, a komoron Kunossy Elia, Gas-
ton Mhtány lesz. Részt vesznek még az elő-
adásban Sugár és Harsányt. 

Az ö s s z e s 
KárosHfia is. 

h a n q s z e r e k é s 
b e s z é l ő g é p e k l e g n a g y o b b 
raktára . Jav í tások s z a k s z e -
r ű e n é s g y o r s a n k é s z ü l n e k . 

Hölgyek figyelmébe ! 
Ő s z i divat ú j d o n s á g o k g y á s z -
k a l a p o k , k a l a p d i s z e k , m o d e l l -

k a i a p o k n a g y v á l a s z t é k b a n . Át-
alakítások jutányos, árban készülnek. 

R ó z s a 1 ISI r é t i é, női kalap divaterme 

Deák Ferencz-u. és Oroszlán-u. sarok. 
Ügyes kézi és tanuló leányok felvétetnek. 

Egy gépírónő 
azonnali belépésre kerestetik, ki a német 
nyelvben — szóban és Írásban — tel-
jesen jártas. Jelentkezhetni, d. e. 9- -11 

óráig. Mii. Bauletung, 
Feketesas-utca 17. sz. 

" F K | I f r f f* ra rs n i teljesen száraz álla-I t ^ r & l i i a y i l S pótban veszek. 

DEUTSCH, Szeged Jókai-utca 7. 
Telefon 729. 

M O Z I . 
oooo 

AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Vasárnap: Tatárjárás. Szinmü 5 felvonásban. 
Hétfőn: Lángokon keresztül. Dráma 3 felvonásban és 

Mézeshetek akadályokkal. Vígjáték 3 felvonásban. 
Kedden: Lángokon keresztül. Dráma 3 felvonásban és 

Mézeshetek akadályokkal. Vígjáték 3 felvonásban. 
Szerdán: Kameruni száműzött. Dráma 4 felvonásban. 
Csütörtökön : Kameruni száműzött. Dráma 4 felvonásban. 
Pénteken: Roszkolnikov. Dráma 4 felvonásban. 
Szombaton : Roszkolnikov. Dráma.4 felvonásban. 
Vasárnap; Roszkolnikov. Dráma 4 felvonásban. 

A VASS MŰSORA: 
Vasárnap : A tilosban. Vígjáték 3 felvonásban ás Gróf 

Ctauden vagyona. Detektivdráma 3 felvonásban. 
Vasárnap: Milliók megváltója. Dráma 5 felvonásban. 

AZ AHPOLÓ MŰSORA: 
Vasárnap: .4 koránhoz titka Rüniiíjvi dráma 3 fe!v. 
Vasárnap: A Taylor fivérek. Defekfivdráma 3 felvonás-

ban és A barátnőm barátja. Vigjáték 3 felvonásban-

— W a n d a Traumáim és Viffgó Lsreen 
szerepelnek A tilosban eiinii pompás vi,apá-
t-ékben vasárnap a Vn.««-moziban. Azonkívül 
Gróf Ctauden vagyona izgalmas dráma is 
színre kerül. Ugyancsak az Amollóhan A 
kazánház titkii. lebilincselő, izgalmas bűn-
ügyi dráma lesz műsoron. 

— A K o r z ó - m o g ! mai m i i s o r á b ó l i g a z i m a g y a r 

levegő árad ki. A Fekete gyémántok. ez a 
gyönyörűséges Jókai film, a világ legna-
gyobb m esél ön ének eleven alakjaival, szépsé-
ges tájaival, félelmes bányaiéi: neteivei a leg-
szebb darab. ' amelyet a •fiatal magyar film-
teöhnika eddig produkált. Vele együtt mu-
tat ják be Séta a budapesti állatkertbe filmet. 
Ez a legkedvesebb, legmulatságosabb filmek 
egyike. Gyermekeink itt Szegeden gyönyör-
ködhetnek a budapesti állatkert exotikus ál-
latgyüjtemónyében, a majmok groteszk já-
tékaiban, az elefánt hátán való utazásban stb. 
Az egész műsor amellett, hogy H felnőttek ré-
szére a legjóMb szórakozást nyúj t ja a leg-
ideálisabb műsor a tanulóifjúság számára, 
mely délután 2 órakor mérsékelt be].várakkal 
nézheti meg. 

— Emilíe Sannom, az ünnepelt filmmüvésznő 
játsza az Uránia hétfői filmjének, A lángo-
kon keresztül cimü hatalmas drámának a 
főszerepét, ami elég garancia a film értékes-
ségéről. Ezenkívül A Mézeshetek akadályok-
kal pompás, háromfelváros vigjáték is szin-
re kerül. 

S P O R T 
oooo 

A SzAK Temesvárott, Vasárnap játsza a 
SzAK a í őszi szezon legfontosabb bajnoki 
mérkőzését. Ellenfele a Kinizsi lesz, Dél* 
inagyarovszág többszöri bajnoka. Nagyon 
nehéz és erős küzdelme lesz a népszerű vö-
rös-feketéknek. de bízunk benne, hogy a csa-
pat a tavaszi győzelmet megismétli, amikor 
a bajnoki meccsben először sikerült neki a 
Kinizsitől a bajnoki két pontot elragadni. A 
SzAK sok 'hívőié bizalommal kiséri útjára 
kedvelt csapatát,' amelyik minden bizonnyal 
teljes tudásával belefekszik a bajnokságot 
jelentő fontos mérkőzésbe. 

Felelős ,szerkesztö: Pásztor József. 
KiadótiílajdMios: Várnay L. 

Pályázati hirdetmény. 
A „ S z e g e d i Kerületi Munkás* 

b iz tos í tó P é n z t á r " 1917. október hó 
27-iki lejárattal nyilvános pályázatot hirdet 
egy s egédt i tkár i , egy I. o s z t á l y ú és két 
il . o s z t á l y ú keze lő t i s z t i állásra. 

A pályázati kérvények a fenti kitett 
határidőig hétköznapokon délelőtt 8 órától 
2 óráig nyújtandók be a pénztár iktató 
hivatalában (Tisza Lajos-körut 91. szám) ahol 
a pályázati feltételekre bővebb felvilágosítás 
nyerhető. A részletes pályázati feltételeket a 
„Munkásbiztósitási Közlöny" folyó évi okt. 

j*4-én megjelent 33-ik számában tétettek közzé. 

Szeged szab. kir. város adóhivatalától. 

H i r d e t m é n y . 
A szegedi 1 számú jövedelem ós vagyonadó ft>l-

szólámlási bizottság tárgyalási anyagát kénező Szeged 
belterületi I., II. MI. ós V-ik kerületben lakó ^vedelem-, 
vagyon- ós hadinveresógadó kötelezettek jövedelem-, 
vacvoti- és hadinvereség-adólaj«troma az 191R. óvi 
137 000. számú pénzügyminiszteri utasítás 59. § -a ér-
telméhen. 

1917. évi október bó 14-től kezdődőleg október 
21-ik naoiáig a városi bérházban levő városi adóhivatal 
helyiségében 

8 napi közszemlére 
kitétetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, akik ezen adók kive-
téséhen meg nem nvucsza.nak, észrevételeiket a tár-
pvalás megkezdéséig írásban a m. kir. pónzüevigazga-
töságnál. azontúl nedig az adófelszólamlási bizottság 
elnökénél beadhatják. 

Aláirás nélkül beadott észrevételek figyelembe nem 
vétetnek. 

Szeged, 1917. évi október hó 13-án. 
14292I1917.-SZ. 

Városi adóhivatal. 

Délmagyar ország 
e l o f i z e í é s i á r a S z e g e i m : 

egy évre . . . 28.— kor . 
félévre . . . 14.— „ 
Hegyedévre . . 7.— » 
ggyhónapra . . 2.40 * 

* Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
A közélelmezési Minister Urnák 94900/1917. sz. 

rendelete alapján közhírré teszem, hogy f. évi október 
10-tőI kezdve belföldi forgalomban leölt sertést akár 
egészben, akár felérc vágva, akár kisebb részekre dara-
bolva, továbbá mindennemű sertés terméket (szalonna, 
haj, zsir, füstölt hus, sonka szalámi stb.) vasúton hajón, 
vagy gépkocsin a város, vagy község területén kiviil 
esöhelyre csak szállítási igazolvány mellett szabad 
szállitani. 

Ezt a szállítási igazolványt a helyi hatóság saját 
hatáskörében csak akkor áltitja ki 

a) ha a rendeltetési állomás az ország határan 
belül van, 

b) ha az elszállítani kiván küldemény 
1. egész, illetve fél sertésnél a kéf, illetve négy 

darabot 
2. szalonnánál, zsiruál, vagy a kettőnél együttvéve 

50 (ötven) kilogrammot 
3. nyers, vagy füstölt húsnál vagy a kettőnél 

együttvéve ugyancsak 50 (ötven) kilogrammot meg 
nem halad. 

Minden más esetben az első fokn hatóság fog a 
szállítási igazolvány kiállítására a közélelmezési Minis-
ter Úrhoz intézendő felterjesztésben felhatalmazást 
kérni. — Végül az érdekelt közönséget figyelmeztetem, 
hogy saját érdekében cselekszik, ha a szállítási igazol-
ványt nem már a sertések leölése után, hanem ezt 
megelőzőleg kérelmezi, nehogy az ennek kiállításával 
elkerülhetetlenül járó időtartam alatt az áru esetieg 
minőségben szenvedjen. 

Szeged. 1917. október hó 13. 
641211917 ké. sz. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 
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islir-, Eilny-«oilttH 
legolcsóbban SZATMÁRI I. 
kalap üzletében Kárász-u. 6. 

v Alakítások vállaltatnak, v 

U j n ő i d i v a t t e r e m . 

Van szerencsém a mélyen tisztelt 
hölgyközönség becses tudomására 
hozni, hogy KISS BÖSKE kis-
asszony, szabásznő vezetésével . v . \ 
M a r s - t é r 9 . s z . alatt a mai kor 
igényeinek megfelelően berendezett 

n ő i d i v a t f e r m e t 
nyitottam. Megrendelések a legutolsó, 
divat szerint szolid árak mellett a 
legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. 
A mélyen tisztelt hölgyközönség 
nagybecsű pártfogását kérem . v . v . 
Bőhm Sándorné 
Mars-tér 9. sz. I. em. Telefon 949. sz. 

S B B N H S n M B B a B B B S H H a a B B B I S f 

S z a l á m i 0
c„sak ™ d a k b a r i 

I fL 24.— koronáért 
kapható Bokor - í lá f , Valéria-tér 

A szénhiány miatt zárva volt 

Wagner-fürdő 
o k t ó b e r 6 - á r a m e g n y í l t 
és e z u t á n hetenkint n é g y n a p o n : 

s z o m b a t , v a s á r n a p , hé t főn é s k e d d e n 
ál l a t. c . k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e . 

® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® g ® @ @ 

legjobb v . v . 
gyártmány. 

Kapható S e b ő k Mihály, vasüzletében 
S z e g e d , Valér ia - tér . 

Kosáráruk, KiíSÉEHht 
j p é s ü á r u k 

vegyes háztartási- és piperecikkek dus vá-
lasztékban legelőnyösebben szerezhetők b e : 

F r i s s é ü l A n n a h ° k Í f e á r u h á z á b jn 

SZEGED, Széehenyi-tér 8. (Jerney-ház, 
— Korzó-mozival szemben. Telefon 1 :>9S 

Az üzlet déli órák alatt is nyitva van. 

I 
i 

i s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-
szcs hangsze rekben és alkatrészekben 

Babós Sándor TíTgeT 
Iskola u t c a - 8 . Szolid árak, 

Superiör prima K I 7 . — 
Caramella K i á -

Kapható Bokornál Valéria-tér. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 

Izzad valamely test 
?á.ez®? Ugy használja « 
d \ Leinzímwrféla ktoró-
bílt szert. Üvegje 70 fii— 
lísáit kapható Leinzinger 
gyógyszei tárában Sz&gsá, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor ba j e sok di-
csérik a Leizinger-féle 
gyomorcseop jó hatágát, 
Üvegje 1 koronáért kao-
hstő Leinzinger Gyufa, 
?yógyiz?r'tárában Szeged, 
ftxéchenyi-tér. 250 

Legjobb haffesíő az 
órsságbsan elismert Leín-
zlager féle. Ára 4 korona, 
Kapható Leinzinger Qyu s 
gyógyszertárában Szeged, 
Szlcsenyi-tér. 25L 

P i | é i fogéra vegyen 
mielőbb a híres Lelnzin-
ger-féle f o g c s e p p b ö l 
Üvegje 70 fillérárt kap-
ható Leinzinger Öyu'a 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

ttajhuilás, h s j k e r p o 
g.-crsan elmúlik a Lbíe-
z nger-féle „C h 1 q f. h a J-
s z e s z " által. Ars K 3.— 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

t" a j ő s z ü i é s ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorerl. 
használja. Ára 2.— 
Kapható Leinzinger Gyula 
ygőgvszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 250 

f é r f i é s s iőí d i v a t c i k k e k 
í e g n a g i t á b b r a k t á r a . 

.egme eeg. 
l e ^ e í c s é b b b e s z e r z é s i f o r r á s . 

£ s e H o n l e 5 - t t . 6 . Széetscms^i-íér VI. 
T e l e f o n 8 5 4 . Tsíefosa 8 5 5 . 

u S o r - é s r é g i s é g ü z l e t 

Winkler Sándor Szeged, 
Blistffa mrnm. 6. Tefsíon ib-bs, 

Modern fis f§b! butoreH, unlamlnt 

USTMATd (5U&ANÍJQ5 E O E R 
fYj: Talpal ja cipőjét mindenki 

i ! S önmaga „MELDER" sod-
ronytalppal. 

Lyukas cipőn uj bőr-
talpat pótol! 

Kellemes, ruganyos, zajtalan. 
El nem veszíthető. Keres-
kedőknek nagyforgalmi cikk. 
Kapható nagyban a magyar-

országi vezérképviseletnél: 
„ _ "L6S3C&B Weissenlőw Zs.. 
lUGTAöTÖ^SB A L 3 ' 
ITALPV&DO Byőgpesí, I., Lúfiom-Utia 68, 88 

Teleion 136—74. 

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a 
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt 
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármiféle üzletek1 lebonyolítása végett, 
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok 
ugy az e ladónak, mint a vevőnek és pedig 
a következőket : Házakat, telket, üzleteket, 
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb 
birtokot, úgyszintén házasság-közvet í tés t val-
láskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás 
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel K ö v e s i B é l a , 
Margit-u, 28. I. 10. Interurbán-Telefon 1308. 

Háló- és ebédlő-berendezések, könyvszekrények, íróasztalok, fo-
telok- tüki'ök, képek, gramofonok, 

fal iórák, székek, as? falok s I C F ^ Ö F R F S i M F I Feketesasa-úlca 16. szám. 
egyéb bútorok kaphatók : D L I ^ & l l . k V L , 3 l L . L , Kelefi-paioia. Telefon 8 3 6 . 

Z á l o g c é d u l á k a f é s régi é k s z e r e k e t l e g m a g a s a b b á r b a n v e s z . 

Üzletáthelyezés I 

Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, 
hogy vegyiruhatisztitó és kelmefestő üzletemet novem-
ber elsőtől Mikszáth KáSmán-ufca 9. szám alá Valéria-
tér sarokra helyezem át. Kérem jövőben is a nagyér-
demű közönség b. pártfogását. L t i C Z a J Ó Z S e f 

vegyiruhatisztitó és kelmefestő. 

fl#0fl###fl®##fl@fl®fl®##fl#fl®fl#fl®flfl®fl#®fl® 

iGlefonsstmoü 

Bank 3 8 5 

különösen darabos és oltott mész, portland-
és román cement, továbbá kőagyag- ég cement-
csövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, niennye-
zetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan 
;••••..•„;. v . , . t _ — k a p h a t ó k . — 

TelelöftisM 

Raktár 2 3 1 

fl 

f S z e g e d i B a n k e g y e s ü l e t á r u r a k t á r a i , 
Mérei-utea 2 1 . és 15. 

Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9, 


