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— Kik lesznek az uj államtitkárok. Bu-
, fatestről jelentik: (Eddig öt államtitkári ál-
lásra vannak meg a kormány jelöltjei: Bei-
agyi államtitkár Garbai ,Sándor, pénzügyi 
államtitkár Szende Pál, földrnivelósügyi ál-
l a m t i t k á r Laehne Hugó, hadügyi államtitkár 
fényes László és Friedrích (Sándor lesz. A 
hadügyminisztériumban ezen kívül még két 
más államtitkári állást szerveznek. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
minisztertanács dr. Berinkey Dénes minisz-
teri tanácsost igaz ság ügy mi ni sz te r né t nevezte 
ki. Bohm Vilim o'st, a vas- és fémmunkásdk 
Szövetsége felügyelő-bizottságának elnökét 
államtitkárrá nevezték ki a hadügyminiszté-
riumba, ahol a személyi és dologi leszerelés 

. ügyeit fogja vezetni Fényes László hadügyi 
államtitkárra a nemzetőrség szervezését biz-
ták. A hadügyminiszter utasította a kerületi 
parancsnokságokat, hogy a visszajövő kato-
nák fogadására és irányítására a területükön 
fekvő fontos vasúti állomásokon fogadóállo-
másokat szervezzenek. 

— Megalakul a szegedi Munkástanács. 
Szerdán este megalakul a szegedi munkásta-
nács, a szakszervezetek által választott tagok-
ból. A munkástanács, amely száz tagból fog 
állani, az lesz a föladata, hogy az üzemekben 
a. munka fannakadást ne szenvedjen ós a 
[Nemzeti Tanácsnak (mindenben (segítségére le-
gyen. 

— A Nemzeti Tanács intézőbizottságé-
nak jogköre. A tanács hétfői ülésén Balogh 
Károly jelentést, tett arról, liogy .a (Nemzeti 
Tanács ellenőrizte a közélelmezési hivatal ál-
ltai .az ellátás biztosítására tett intézkedéseket 
ós azokat .tudomásul véve kijelentette, hogy 
az ellátás erdőkében szükséges további intéz-
kedésekben a (Nemzeti Tanács is támogatni 
fogja a közélelmezési .hivatalt. Jelentette ez-
után Balogh Károly a d, hogy a lakosság el-
látása a folyó évre biztosítottnak tekinthető 
(az eddigi keretek megmaradása, -esetén to-
vábbra is. Intézkedett ÍBalogk aziránt is, hogy 
a külföldre (Ausztriáid) Szegeden át irányí-
tott élelmiszerszállitmányoik Szegeden ma-
r a d j a l a k , az itteni ellátásra. A szőnél látás te-
kintetében jobb a helyzet, mint tavaly volt. 
Áprilistól szeptemberig megérkezett Szegedre. 
249 vagon koksz és 403 vagon szén. A szén-
ás kokszárak magassága ellen sok panasz 
hangzott eb E r r e nézve bemutatta -a követ-
kező kalkulációt: A szén alapára 9.54, vasúti 
fuvardí j és illetékek 4-20, a szénibizottság juta-
léka 12 fillér, hiány és kezelési költség egy ko-
rona (80 fillér, ebhez a 15 (százalék kereskedői 
haszon 2.54, összesen 18 korona 20 fillér. A 
koksz alapára 13.04, fuvar és illeték 4.20, fu-
vardíj 2 korona, a .szénbizottság illetéke 12 fil-
lér, hiány egy korona 10, 15 százalék ihászon 
3.04. (a szegedi ár pedig 23 korona 50 fillér, a 
mennyi a végösszeg. Fölvetette a (bejelenté-
sekkel kapcsolatosan Balcgb azt az elvi kér-
dést, hogy a közigazgatási hatóságok jogai 
föl vannak-e függesztve, .illetve, hogy a Nem-
zeti Tanács diszponálhat-e a városi tanács, 
vagy a közgyűlés fölött. A város — mondotta 
— politikai tekintetben eddig is alávetette 
magát a .közgyűlésnek, mindaddig azonban, 
amig az autonómia felfüggesztve nincsen, az 
adminisztrációnak az eddigi faktorok ut ján 
kell továbbra is (megtörténnie és <a tanács he-
lyett senki sem intézkedhet. Utalt ez ügyben 
a kiadott rendelkezésre is, amely kimondja, 
liogy a. Nemzeti Tanács csak mint ellenőrző, 
szerv marad aneg tovább. A tanács ezt az elvi 
kérdést vita nélkül magáévá tette és kimon-
dotta, hogy a tanács intézkedési, joga csorbí-
tatlan marad. (A Nemzeti Tanács csak min t 
ellenőrző szerv működhet. 

— Jönnek haza a magyar katonák. Deb-
recenből .jelentik: A debreceni háziezred, a 
halrminckileneesák vasárnap különvonaton 

érkeztek ide Königgratzből. A háziezred tag-
jai elmondották, hogy a csehiek minden fegy-
verüket elvették tőlük, azonkívül elvették az 
ezred legénységének ruha tá rá t és cipőit. 

— A Tudományegyetemen november 
15-ig szünetelnek az előadások. Budapest-
ről telefonálja tudósítónk: A Magyar Táv-
irati Iroda jelenti: A Tudományegyetem no-
vember 15-ig bezárólag szünetelnek az elő-
adások. i j 

— A szegedi katonai felügyelet alatt 
álló üzemek. A belügyminiszter hétfőn táv-
irat i lag fölhívta dr. Nyáry Györgyöt, a kato-
nai fölügyelet alatt álló üzemek parancsno-
kát, hogy az üzemvezetőségeikkel és bizalmi1 

férfiakkal egyetértésben hasson oda, hogy a 
munkások hazafias kötelességükből kifolyóan 
helyeiken maradjanak. Vitás, bérkövetelések 
esetén az eddigi czirányn rendelkezések mérv-
adók. Szervezni kell megfelelő őrséget a mun-
kásokból, akik a (rongálásokat és fosztogatáso-
kat megakadályozzák. A továbbiakra nézve 
— fejezi be rendeletét a belügyminiszter — az 
intézkedések következni fognak, A szegedi 
nyolc katonai föl ügyelet alat t álló üzemben 
rend vau. 'Mindenki (dolgozik, üzemredukció 
nincs, ia vállalatok áttérték miár ,békemun-
kákra.. 

— A rend Hódmezővásárhelyen. Hód-
mezővásárhelyről jelentik nekünk: Vasárnap 
délután nagy népgyűlés volt, amelyen lelke-
sen tüntettek az u j .rendszar mellett. Dr . László 
Jenő, a (Nemzeti Tanács elnöke, Simon Vince 
főhadnagy, a szegedi Katonatanács megbí-
zottja ,ás iSchnszter Jakab , a budapesti Nem-
zeti Tanács megbízottja mondtak lelkesítő 'be-
szédeket. Mindhárom iszónok rendre ós myu-
galomra intette a lakosságot, Az este 35 tagit 
polgárőrség cirkált a. városban. A mai napon 
a polgárőrök szaporodtak, ezeknek parancs-
nokságát (Simon Vince vette á t ,a szegedi Ka-
tonatanács megbízásából. Szathmáry főkapi-
tány nappal és éjjel hivatalában van. A 
46-oisoik itt lévő tisztjei felajánlották szolgála-
taikat a Nemzeti Tanácsnak. Az üzletek esti 
6 órakor zárulnak. Korcsmák, vendéglők ós 
kávéházak hét óráig tarthatók nyitva, ez 
a la t t az idő alatt sem szabad azonban semmi-
féle szeszesitalt (kiszolgálni. A lövöldözés még 
tart. Remélik, ihogy rövidesen isikerül ia ren-
det teljesen helyreállitani. 

— Rendelet a hadifoglyokról. A hadügy-
minisztérium most szervezi a hadifoglyok le-
hetőség szerinti legsürgősebb hazaküldését. Az 
erre vonatkozó rendelet, hírlapck u t ján legkö-
zelebb megjelenik, hogy ,a lakosságot és ha-
difoglyokat isürgősieu tájékoztassa1, A hadi-
foglyok munkahelyeiken vár ják elszállitásu-
kat. 

— Szünet a-járásbíróságon, A következő 
sorokat küldték.be közlésre: Az igazságügy-
miniszter rendelkezése folytán közhírré te-
szem, hogy a járásbíróságnál ugy -a polgári, 
mint a büntető ügyekben az összes tárgyalá-
sok november 17-ilk napjáig elhal asztatnak. 
Paraszkay Gyula, táblabíró, a kir . járásbíró-
ság- vezetője. 

— A debreceni színtársulat csatlakozása 
a Nemzeti Tanácshoz. Heltai Jenő igazgató 
javasla tára a (debreceni színtársulat október 
31-én tartott ülésén egyhangúlag csatlakozott 
a Nemzeti Tanácshoz és hasonló határozatra 
kérte föl az összes színtársulatokat. Az ülésről 
távirat i lag üdvözölték a Nemzeti Tanácsot ós 
gróf Károlyi (Mihályt 

— Az ujságirók rendkívüli közgyűlése. 
A Szegedi Ujságirók Egyesülete és az Újság-
írók Szabadiszervezete kedden délután hárotm 
órakor rendkivüii közgyűlést tar t ia K a s -
száik')' különtermében. lA tárgy fontosságára 
vialó tekintettel az ülésen minden szegedi új-
ságíró részvétele kívánatos. 

— A Korzó-moziban az előadások 5 és 
fél kilenc órakor (kezdődnek. 

— Bezárták a városi gőzfürdőt. A zavaros 
állapotokra való tekintettel keddtől fogva a 
gőzfürdőt bezárják. A fürdő addig lesz bezár-
va, imig megfelelő mennyiségű szén érkezik a 
városba. ,. j , K ' u 
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MÜSOfi: 
Kedd este: Mignon.' Opera, fdénybérlet, páros 6. 
Szerda este: Etsy Emilia v. f. Idénybérlet páratlan 7. 

Charlotte k. a. Töfténelmi szinmü. 
Csütörtök este először: Vandergold k. a. Operett. Pi£-

mierbérlet, A. 5. 
Péntek este: Vandergold k. a. Operett- Premierbér. B 5. 
Szombat délután: Tatárjárás. Operett. Este : Vandergold 

k. a. Operett. Idénybérlet, páros 8. 
Vasárnap délután: A princ. Vígjáték. Este bérletszünet-

ben : Vandergold k. a. Operett. 
Hétfő este: Vandergold k. a. Operett. Idénybérlet, pá-

ratlan 9. 

U; * Szerda estétől 7 órai kezdet. A szín-
házi iroda jelenti: A Nemzeti Tanács mai 
záróra-intézkedése folytán, mely szerdától az 
összes üzemek záróráját esti 5, a nyilt üzle-
tek záróráját esti 6 órábain állapította meg, 
szerdától fogva az esti előadások pontban 7 
órakor kezdődnek. A szinház záróráját 10 órá-
ban állapították meg. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várriay L. 

Az őszi és 
téli idényre 

Velúr és 
bársony 

kalapokban állandó raktár. Fátyol, 
szalag, virág- és íoH-tüzékek, 
gyöngy hímzések, betétek stb. nagy 
választékban. Szőrme alakitások 
a legszebb kivitelben készölnek 

Horváth 
Mihály- utca 

7. szám. 

női kalap divattermében, 
Tanuló és kézlleányok felvétetnek. 

KELEMEN JÓZSEF 
szállítási é s fuvarozási vállalat 

Szeged, Károlyi-utca 3. sz. a. — Telefon 15—63. 
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre 

legolcsóbb árban vállal. 

A rókusi állomás 
vasúti vendéglőjét átvettem, ahol 
ízletes ételnemüek, tiszta borok és ká-
véházi italok kaphatók. 

Seiler Dezső. 

Barta jfgoston 
fogmiiterme 
Xiggó-utca 1. 

y^jt^ Je lefon 13—64. 

SZOLGA Flüj 
f e lvé t e t ik ! 

Mflirai BGTBIÍBI08 HITEI 
Kigyő-ufca 2. szám. 


