
Szeged ünnepe október 
hatodikán. 

(S\d\já! tmíMiténléR.) Vasárnap ünne-
pelte 'a magyarság az aradi tizenhárom vér-
tanú ©} nem mulö emlékét. A 'kegyeiét és az 
emlékezés az kién is a honvédszobrok és1 

honvédemlékek e!|é helyezte az ősz virágait, 
koszorúit é s a magyar szivek nehéz sóha-
jait. 

Szegeden gyászistentisztelet volt a ró-
ikusi templomban az ar,adi tizenhárom em-
lékére. A gyászistentiszteletet Breisach Bé-
la rókuisi plébános, celebrálta és részt vett 
azon a város hatóságának nevében dr. So-
Smogyi Szütveszt'er polgárMéster és dr. Gaél 
Endre kulturtanálcsos, valamint a szegedi 
függetlenségi pártok megbízottai. Mise után 
nagy közönség jelleniié'tében a honvédemlék-
hez vonultak a szegedi függetlenségi pártok 
és koszorút helyeztek a honvédem'lékre. Ez-
után a szegedi függetlenségi é's 48-as pá r t 
nevében dr. Készé) István országgyűlésit kép-
viselő emelkedett szólásra és a következő 
emlékbeszédet mondta: 

Ha igaz az a .mondás, ihogv minden em-
ber annyit ér , amennyit használ embertár-
sainak, az esetben nem lehet elvitatni azt az 
'igazságot, hogy a nemzet 'tizenkilencedik 
századának legértékesebb embere az a 13 
vólt, aki pé'jdáadó hazafisága mellett halálá-
val tett tanúságot. Miután a múltból táplál-
kozik a jelen' és abból álakat ki a jövvő, telháí 
az a mult, mely 1S49. október havában vér-
rel virágzott, egy ezredéves jövőnek képezi 
fo r rásá t Ezért jövünk mi 'ide ezért emlék-
oszlophoz étienként erőt meríteni a mulltbóí 
a jelen harcaihoz, a jövő küzdelmééhez. 

Ezúttal kettős kötelesség hi bennünket 
tde Turul madár oszlopához, a mult fájdal-
m a é's a jelen keserve.. Megpihen a világhá-
ború szörnyű viharában kifáradt lelkünk ezen 
oszlopnál, mert az 1848—49. évi nagy ese-
ményéket mésszé túlhaladó és kegyetlensé-
géiben é s borzalmadban a viíágtörténelemlben 
eddig még páratlanul; álló szenvedetek tar-
tanak bennünket öt év óta, lekö'tve. Hango-
san fogja követelni az utókortól a jelenkor-
nak számtalan nagy eseménye, hogy éjsza-
kon és délen az ország határán belül és 'kí-
vül, az Isonzónál és Piavéné!, Doberdón és 
Oáiicia 'pusztáin emlékek álíittassan'ak a 
névtelen hcísök százezreinek. Hiszen azok-
nak a harca is a megtámadott népjog védel-
me volt. 

A jelen világháború elhunytjainak szi-
vünkben már felállítottuk az emlékét es na-
ponkint áldozunk előtte a Magyarok Iste-
néhez azon fohásszal, hogy oltsa be a népek, 
nemzetek é's .uralkodók szívébe a 'béke vá-
gyá t ! Hiszen már elhunytának legjobbjaink 
-a hosszú harc alatt. Ide hozzuk e koszorút 
ezen emlékhez a 13 aradit vértanú halálának 
évfordulóján, de u°y érzem, kevés ez a virág, 
m a százezrek halálának évfordulója van Öt 
év ót'a mindennap, *ti a világháború halottjai 
fogadjátok mos't ezen koszorút, átengedi nek-
tek, ajándékba ad ja az őket Megértő féliste-
neknek, az aradi tizenhárom! 

Az ovációval fogadott szép beszéd után 
az október hatodiki ünnepség véget ért. 

Oréfát és ékszeres! 
Nyittassa elsőrangú óra- és ékszer-

üzletemben. S z o l i d á ra k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v.v. F I S C H E t * K. .*.*.",-
Korzó-kávéház mellett. 

Nincs többé fogfájása annak, ki a 
k t m m n használja. 

Flóra szájvizet 
ápoló készítmény. Egy üveg ára 2 K. 50 fillér. 
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DÉLMAGYARORSZÁG 

Vasárnapi német hivatalos 
a németek visszavonulásáról 

Berlin, október 6. A ríagyfőhadiszállás 
jelenti: Tegnapelőtt éjjel föladtuk a csatorna 
ímeUétt CraVaooUrt között az Auteux le Ca-
'te'leto vonalban előugró ivet és ott álló csa-
patainkat egy hátsó voual'ra vontuk vissza. 
A német trónörökös hadcsoportja: A franciák 
és olaszok megújították támadásaikat a Che-
m'in des Dames ellen; visszautasítottuk. Az 
október 3-án Reirnstől kelétre és a Snipe 
nriiíndkét oldalán megkezdett mozdulataink 
folytatásképpen tegnapelőtt éjjel kiürít ettük 
Brimontoni és Bernuhan levő állásainkat és 
a hátsó vonalakat foglaltuk éli Az ellenség a 
nap folyamán .követett; harci érintkezésben 
voltunk vele. A Snipe mentén a Reims—• 
Neuwachteü m'üut mindkét oldalán Lavause 
Groye pont Geruel és Arnes mellett a So-
kus népit öl északra vezető müut és a Lirtól 
keletre eső vidék között a franciák és ame-
rikaiak újból nugv erőkkei támadtak. Súlyos 
harcok után kivétel nélkül' mégtartottuk állá-
sainkat. Galiwitz hadcsoportja: Az Argonok 
és a Maas között az amerikaiak folytatták 
erős tárnadásaiikát. Exermoíltől keletre és e 
helytől északra előretörések és a délutáni 
órákban ujbóf 'követő támadásaik meghiúsul-
tak. Délkeleti harctér: Csapatainkat, ame-
lyek eddig a bolgár' h'adse'reg kötelékében 
harcoltak, kivontuk é's ezek most útban van-
nak . •vis'szafélé gyülekező helyükre. Ezek a 
velük szemben támasztott nagy követelmé-
nyeknek teljesen megfelelték és kiváló mu'n-
kát végezték. Ázsiai hadszintén: A iPaleszti-
nábaín hti török szövetségesünkkel harcoló 
zászlóaljak a gyönge török erőkkel . együtt 
'kénytélének voltak kitérni a túlnyomó te'líen-
síges túlérő elől és Danaszkuszort át északi 
iránybán vonulnak vis'sza. 

EUDENDODFF. 

Vezérkarunk vasárnapi j«l«fttése. 
Olasz hcirctér: Nagyobb harci cselekmé-

nyek nem voltak. Dél-Tirolban Neumarktnál 
olasz repülők egy fogolytábor ellen, intézett 
támadás alkalmával szálmos olasz foglyot 
megöltek és megsebesítettek. Balkán harc-
tér: A Szkurribi folyótól délre utöyédha'rook. 
iA szerb harcvonalon! Vranjetől 'visszavettük 
efőesapataiirkát. 

A vezérkar foríöke. 

SPORT 
0000 

SzAK—SzTK 5 : 1 (1 : 1). A hűvösre for-
dult időjárás folytán a szokottnál kisebb 
közönséget vonzott Újszegedre a helybeli 
két riválisnak régen, várt találkozása. Pedig 
a játék nagyobb érdeklÖdíést megérdemelt 
volna. Annak dacára, hogv a Szak nagy gól-
aránnyal győzött, a.játék még sem mutatta 
az egyoldalú küzdelem kénét, söí. a kék-fe-
liérek várakozáson felül helyt állotta* és a 
mérkőzés jelentékeny részében változatossá 
tudták tenni a küzdelmet. A játék a Szak .tá-
madásával kezdődött. Hullámzó felvonulá-
sok után az Sztk szerzi m e g az első gólt 
Tóth szép lövésével. Néhány perc múlva 
ű a r a y a nap legszebb góljával kiegyenlíti 'az 
eredményt. A félidő végéig a Szak több ve-
szélyes támadása és némi fölényt mutató 
játéka dacára az eredmény nem változik. 
Helycsere után imár az első pillanatokban 
megszerzi Horváth a vezetést, majd pár 
perc múlva ujabb góllal kedveskedik a tom-
boló Szak-közönségnek. A fölvillanyozott 
Szak csatársora elemében van, nagvszerü 
idusban ujabb é's ujabb rohamokkal veszé-
lyezteti ellenfele hálóját, miközben Vezér I. 
ós közvetlenül utána Zádor bejuttatja a lab-
dát a kék-fehérek hálójába. Az , eredmény 
ekkor 5: l-re emelkedett. Még hátra van 'kö-
rülbelül 20 pere a játékból, a Szak továbbra 
is veszélyesebb marad, de 'szemimeláthatólag 
ellanyhul a küzdelem és további eredmény 
nem 'is lett. Weiner bíró pártatlanul és körül-

Szegpd, 1018. október 8. 

tekintően vezette a meccset. Előzőleg a t'ar-
taiékcs'apatck játszottak egy félidőt, mely-
ben egyik föl sem ért el eredményt. Ezen 
meccset Opree (Szak) vezette. (B. EJ 

KÖZGAZDASÁG 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósitónk: 
Az irányzat realizációkat és az antant kedve-
zőtlen válaszát jósló hírekre lanyhult. A 
kulissz-értekek szilárdság után csökkenték, 
ellenben az ipari értékek piaoa szilárd ma-
radt. 

Zárlatkor az értékek igy a!akiültak: 
(Magyar Hitel 1200—1176, Osztrák Hi te l 

782—09, Agrár 930—894, Fabank 781—750, 
Hazai 546—573, KereskedelmilBank57€0, Ma-
gyar Bank 865—82, Concordia 780—35, Salgó 
M40—1100, Rima 1005.15-iL050, Fegyver 840— 
80, Ganz-Danubius 4210—4150, Schliek 480— 
500, Adria 1630—1525, -Atlantiba 1200-M245, 
Államvasút, 980—55, Brassói 505—20, Rug-

gyanta 1080—43, Danica 2800—2730, Klotild! 
540—500, Országos Fatermelő 765—800. 

Javul a pénzünk a külföldön. Zürichből 
jelentik, ihogv ugy 'az ottani, mint 'az amster-
dami tőzsdén javult a. pénzünk értéke. New-
vorki távirat szerint pedig áz amerikai tőzs-
déken a mult hét óta valamennyi békeresz-
vény emelkedett. 

Újra megállapították a takarmány árét. 
Budapestről jelentik, hogy a kormány októ-
ber 6-tól kezdődőleg az anyaszéna, sarjú, és 
mindenféle mesterséges száraztakarmány árát 
45 koronában, a tavaszszalma, árpa, zab, kö-
les, valamint a tavaszszalma törekének és 
pojíykiájján'aik árát 28 koronáiban állapította 
meg. 

Teheráruforgalom beszüntetés az al-
dunai állomásokkal. A Magyar Királyi. Folyam-
és Tengerhajózási Részvénytársaság Igazga-
tósága közli, hogy az Orsova alatt fekvő állo-
másokról irányuló tekeráruforgailmat. azon-
nali. érvénnyel további intézkedésig beszün-
teti. TJthan levő küldemények egyelőre feltar-
tóztatnak. Budapest, 1918. október 3. Az igaz-
gatóság, 

W a s h i n g t o n b a n n e m bíznak N é m e t -
ország demokratizálódásában 

Berlin, október 7. Kpperíhdgából távira-
tozzák: A Ritzan-iigynökség jelenti Was-
túngiónból: Miksa íbadeni herceg kinevezé-
sét, 'továbbá Scheidemam és Gröber képvi-
selőknek a kormányba váló belépését általá-
ban ugy fogják föl, hogv a po'rcsz militaris-
ták utolsó kétségbeesett kísérletet 'tesznek, 
hegy az antanttal demokratizálódásukat el-
hitessék; • ^ . 

TT 73 fX T n 
Telefon: 872. 

Kedden 
október 8-án 

H A L É V Y, világhírű operája. 

£ z s i d ó n ő 
Dráma 4 felvonásban. 

Pazar kiállítás! 

Hatalmas tömegjelenetek! 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap d. u. 
2 órai kezdettel. Jegyek előreválthatók d. u. 

3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve, 
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