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Az oroszok megkezdték
erődítéseik föladását
Berlin, julius 21. A nagyvezérkar közli:
K e 1 e t i h a d s z í n t é r : Az ellenség Popeljárytól és Kurschanytól keletre előnyomuló csapataink elől visszavonul.
Sawlétól nyugatra rohammal elfoglaltuk és megszállottuk az utolsó ellenséges
sáncot. Az üldözést keleti irányban folytatjuk.
Dübissa mellett, Rössienjtöl keletre a
németek egyik támadása áttörte az orosz
vonalakát. Az ellenség itt is hátrált.
A marianipol—kownói országúttól délre egy előretörésünk Kiekieryszki és Jarovka falvak elfoglalását eredményezte. Itt is
három egymás mellett fekvő orosz állást
foglaltunk el.
Ugyancsak teljes sikerrel járt LandVvehii ünkiíek egy támadása, amelyet Novvogrodtól északra még védett ellenséges állások ellen intézett. Az oroszok 200 fogoly
é 2 géppuska visszahagyásával meghátráltak.
Tovább délre a Narev mellett, a rozani
előállás egy erős vármüvét rohammal elfoglaltuk, 560 oroszt elfogtunk és 3 géppuskát zsákmányoltunk.
Az ellenség a Narev folyó mentén makacs ellentállást kísérel meg. A rozani, pultuski és novogeorgievszki hidfö állásokból
sietve összeszedett csapataival intézett
kétségbeesett ellentámadásai meghiúsultak.
Az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek. 1000 fogoly maradt kezünkben.
A bteraie—grojeci állás az ellenségnek
csak rövid megállást engedett.
Az oroszok a minden oldalról erősödő
nyomásunk kényszere alatt, Grojectöl nyugatra, megkezdték erődítéseik feladását és
kelet felé kezdtek visszavonulni. Csapataink
nyomon követik őket.

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r s Woyrsch
vezérezredes német csapatai üldözés közben tegnap elérték Ivaii&örodtól délre az
előretolt hídfőállást. Azonnali támadással
elfoglalták Wladislavov mellett az ellenséges vonalakat: a szomszédos állásokért még
harcolnak.
A Visztula fellsö folyása és a Bug között az ellenség ismét szembefordult Mackensen tábornagy seregeivel. SZÍVÓS ellenállása dacára az osztrák-magyar csapatok
Skrzynice, Niedrzwica, Mala mellett (LubFintól délnyugatra) a német osztagok pedig
Piaskitól délre, Kraanosíawtól északkeletre
betörtek állásaikba. A támadás előrehalad.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Budaipest, julius 21. (Közli a 'miniszterelnöki sajtóosztály.) Az ellenség a Gholmtól
Lubtinon keresztül Ivaugorodba vezető vasúttól délre ismét állást foglalt. Makacs ellentállása ellenére sikerült a szövetséges
haderőknek az ellenség arcvonalát több
pontonáttörni.

Rozanánál az Arz-h&dtest német zászló-/
aljakkal egyesülten utat tört az ellenséged
vonalakba;
A Bisztrlcától délnyugatra a nénietek
az oroszokat éjjel visszavonulásra kényszeritették. A Bisztrica és Visztula között József Ferdinánd főherceg hadserege erős ellentámadásra talált.
Csapataink Borzechowtól két oldalt elkeseredett kézi tusában a szibériai ezredektől elragadták szívósan védelmezett állásaikat. EZ a hadsereg tegnap 30 tisztet és 6000
főnyi legénységet elfogott és 9 géppuskát
zsákmányolt.
A Visztula és Piiica között folytatták
az üldözést. Német Landwehr Zwolentöl
északkeletre áttörte az ivangorodi hidfö
előállását. A csatlakozó állásokért még folyik a harc.
Kelet-Galíciában Sokainál ismét heves
harc fejlődött.
Zlota-Lipánál és a Dnyeszternél a helyzet változatlan.
Iiöfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Pétervárt fenyegető a veszedelem.
— London és Páris nem ad az orosznak kölcsönt! —

Berlinből jelentik: A párisi sajtó Írja,
hogy Varsó elfoglalását a németek ostrom
nélkül kísérlik meg, még pedig aként, hogy
Mackensen tábornagynak ha sikerül a
brestlitovski—ivangorodi, Hindenburg tábornagynak a varsó—bjelostoki vonalat elérni, — ez esetben ugyanis Varsót elvágják
minden összeköttetéstől.
A francia sajtó nyugtalan és aggodalmaskod i|k amiatt, hogy
Oroszországból
egyetlen szót sem közölnek az orosz hadvezetőség terveiről, sem arról, hogy elegendő tartalékja és hadereje van-e még,
Minden attól függ, — írják, — vájjon az

oroszök felkészülve várnak-e és ideje,korán
tudnak-e az eseményekbe avatkozni? A
irtunicióhiány nyugtalanító.
Stockholmból jelentik: Az orosz Ruskoje Slovo irja, miszerint többé nem tagadható, hogy Pétervárt fenyegető a veszedelem.
Kopenhága: A Tidende jelenti, hogy az
orosz kormány a dumától legközelebbi öszszeülése alkalmával korlátlan hitelt fog
kérni. A kormány már elhatározta, hogy
belső kényszerkölcsönt vesz föl, miután ugy
Londonnal, mint Parissal a tárgyalások e
kérdésben holt pontra jutottak.
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A „villámgyors" olasz offenzíva
vérbe fulladt.
Budapest, julius 21. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) O l a s z h a d s z í n t é r : Görz vidékén az olaszok tegnap is
folytatták általános támadásaikat.
A doberdói fensik szélén és a görzi hídfőnél egész napon át dúlt a csata. Este sikerült az ellenségnek a Monté San Michelet
(Sdraussinától keletre) elfoglalni. E magaslatot ma reggel Boog vezérőrnagy eddig
visszatartott erőkkel visszafoglalta.
Sdraussinától
délkeletre
csapataink
nagy szívóssággal tartják állásaikat.
A Sagradótól kletre levő rommagaslat
felől intézett oldaltámadás végül itt is viszszavetette az olaszokat. Nagy veszteségek
mellett menekültek a fedett területekre.
Mivel csapataink a fensik egész délnyugati
szélét is szilárdan birtokukban tartották és
a görzi hídfőnél minden ellenséges támadást
véresen visszavertek, az olaszoknak olyan
rettenetes áldozatokkal megfizetett eröfeszitesel ismét eredménytelenek maradtak.
A többi p utvidéki a r - . maion viszonylag nyugalom volt.
A karsnfhiai határon sem történt lényeges esemény.
Schluderbaohtó! keletre három ellenséges zászlóalj támadást intézett a Monté
Piano ellen, visszavertük őket; visszaözönlöítek és elvesztették állományuknak kétharmadát.
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Miért megy Salandra a frontra.
Milánó, julius 21. A Stampa analizálja
azokat a híreket, amelyek Salandrának
a
frontra való utazásával kapcsolatosa keltek
szárnyra. A miniszterelnök a királlyal folytatott megbeszélések során a legutóbb tartott minisztertanács tárgyait terjeszti elő,
különösen azt, amely a francia kormánnyal
váló megegyezésről szól. Cadornával a katonai operációkról folytat tárgyalást Sálandra, 'különös tekintettel a hadsereg szükségleteire. Porro tábornok a miniszterelnökkel
beható módon ismerteti a párisi fogadtatását, kiküldetése részleteit, amelynek tudvalevőleg célja m volt, (hogy a fegyverbarátságot Franciaország és Olaszország között
megerősítse és Olaszországnak a háborúba
való szélesebb beavatkozását készítse elő.
Saliandira ezután látogatást tesz a fronton és
meggyőződést akar szerezni „a hódütoitt területek" állapotairól. A miniszterelnök néhány
nap múlva visszatér Rómába.
„Cadorna nem akart Trieszttel
foglalkozni."
Genf, julius 21. A Temps közli a Deily
News egy udinei táviratát, amely azt mondja: „Cadorna mindaddig nem' akart Trieszttel foglalkozni, noha ez mindössize egy napi
járásnyira van., mig a Karst egész hegyláncát meg nem hódította. E terv megvalósítása
igen elodázta az olaszok leghőbb óhajtásá-

nak beteljesedését." Igazán megható önuralom, améllyel Cadorna' lemond arról a
Triesztről, amelyet képtelen mégszerezni.
Az oüssz vezérkari főnök helyettese
nem bizott.
Zürich, julius 21. Voltolini gróf irja a
N. Züricíber Zeitungban: Az olasz hadvezérek közül a legérdekesebb egyéniség kétségkívül gróf Porro tábornok, a vezérkar főnökének helyettese és méltó arra, hogy figyelemmel kísérjük működését, mert előre látta
a mostani olasz kudarcokat. Jóval a. háború
kitörés*, eiött föltárta az olasz 'hadsereg hibáit és fogyatékosságait, Sok évi komoly
munka és tanulmány közben, , úgyis mint
Sólettá egykori vezérkari főnök szárnysegédje és úgyis minit hadügyi államtitkár, arra a meggyőződésre jutott, hogy az olasz
hadsereg alapos és szigora reformra szorul,
ha komolyan akar számítani.
Porro álláspontja nem talált méltánylásra és különösen akkor került éles ellentétbe
a vezető körökkel, amikor múlt év tavaszán
Salandra kívánságára a hadügyminiszteri
tárcát kellett volna átvennie, de feltételül a
hadsereg nagyszabású átreformálását követelte. A terv sok milliót jelentett volna és a
gyalogság felfegyverzésétől kezdve a tüzérség reorganizációjáig, a municiószállitástól
egészen a hadtápvonal-rendszerig teljes átalakulást igényelt. Ezenkívül a vasúti szolgálatot is meg akarta reformálni és minden a
hadsereg mozgósítása esetén aktuális kérdést a maga szempontjai szerint akart megoldani. A cél az volt, hogy az olasz hadsereg
egyenrangúvá
váljon a némettel,
amelyet
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mintaszerűnek tartott. Sokan voltak Olaszországban, akik őt tartották a megtestesült
pesszimizmusnak és ép azért, mert sohasem
tartozott a frázisgyártók közé, hanem ;a háborút a technika művészetének tekintette, a
melynél a sikert csak az előkészületek és a
keresztülvitel
tökéletessége
'biztosíthatja,
méltó arra Porro gróf, ihogy komolyan foglalkozzunk vele.
Annikor Porro végleg elutasította a hadügyminiszteri tárcát, Salandra az osztrák
születésű, niaturalizált Zupelli vezérőrnagyot
nevezte ki 'helyette. Az iuj hadügyminiszter
Porro javaslatainak némely részét magáévá
tette, különösen azokat, amelyeket a mozgósítás tökéletesítését célozták. Salandrával
egyetértve, már ősz óta
nagymennyiségű
muníciót és élelmiszert szállíttatott az osztrák határra, ahol nagy raktárakat is állíttató tr fel. Egyidejűleg megindultak a titkos
csapatszá'!Irtások Olaszország északi része
.felé. Fokozatosan megvalósultak, — ép mert
a gyakorlat is igazolta őket, — Porro programjának főbb pontjai, természetes azonban, hogy az olasz hadsereg organikus hibái még .sokban femná'lianak és a háború sorsát lényegesen; befolyásolják.
Az olasz tábornokok túlnyomó része és
maga a király is azon a nézeten van, hogy
a hadsereg fogyatékosságát a csapatok hősiessége pótolhatja. Porro azonban a katonák erkölcsi erejétől csaik akkor várt valamit, ha a: felszerelés és a fegyelem tökéletességén alapul. Hia ez az alap hiányzik, akkor
a lelkesedés csak szaimalángszámba megy
és nincs különösebb jelentősége. Porro ma is
azon van, hogy a mutatkozó bajokat ellensúlyozza, az olasz hadjárat eddigi eredményei azonban azt igazolják, hogy Per rónak
igaza volt akkor, amikor a reorganizációt a
háború előtt tartotta végrehajtandónak.

A keleti döntés, a világháború döntése.
Hága: A londoni Daily Telegraph katonai munkatársa irja: A flandriai angoi
hadsereg és az itthonlevő angol nép sorsa
szorosan össze van kapcsolva a Keleti-tenger és a Fekete-tenger közt folyó hatalmas
harccal. Ugy látszik a keleti harctéren fog
megtörténni a döntés, amely meghozza a
világháborúra kiható győzelmet az egyik s
a vereséget a másik félnék.
Operációs frontunk.
Sajtóhadiszállás, julius 21. A'szövetséges csapatok uj vállalkozásának máris örvendetes eseményei vannak. Operációs frontunknak általában északi iránya van. Északkeleti vonalunk a következő részekre tagozódik: A Visztulától a Búgig terjedő hosszú
frontra és egy rövidebbre, amely a felső
Búgtól a Zlota-Lipa mentén halad és egy
még rövidebbre, amely a Dnyeszter északi
partja mentén, keletre visz.
A leghevesebb harcok szintere a Visztüla-Bug-íront. Ez két szakaszra oszlik: a
Visztula—Vieprz-szakaszra és a f Vieprz—
Búg-szakaszra. Az elíső Josefovnál kezdődik
és Krasznik fölött északra a Vieprz melletti
Krasztosznávig húzódik. A másik szakasz
Krasztosznávtól Sokai fölé megy. Mindegyik
szakasz száz kilométer hosszú.
Niszniovtól a. besszarábiaí 'határig száz
kilométeres a frontunk, amelyet Pflanzer-

Baltin kipróbált csapatai védenek.
Az ellenségnek . Kelet-Galíciából való kiszorítása egyidőben történik a szövetségeseknek Orosz-Lengyelországban
való térnyerésével, ami az utóbbi időben a Visztulától nyugatra való területre is kiterjed. Az
ellenség most arra ' törekszik, Ihogy tartalékok közbevetésével időt nyerjen arra, hogy
Varsó és Ivangorod ellenálló erejét növelje.
Az ellenség ellenállását nem kell lebecsülni
és valószínű, hogy még Hetekre van szükség,
amíg a szövetséges csapatok elérik a maguk
elé .kitűzött célt.
Berlin, julius 21. A B. Z. am Mittag jelenti a sajtóhadiszállásról:
Az egész orosz
front benyomása előrehalad és mint elkerülhetetlen következmény
az oroszoknak 1 az
egész vonalon való visszavonulását
vonta
maga után. Hogy az orosz félkör benyomása
az összes szakaszokon milyen arányokat fog
ölteni, az e pillanatban, mikor a csata még
teljes fejlődésében van, nem tekinthető át.
Annyi azonban bizonyos, hogy
következményei minket az ellenség
akcióképességének
megsemmisítéséhez
közelebb fognak vinni.
Teljes a zavar Varsóban.
Berlin, julius 21. Varsóban óriási a zavar. Azután, hogy julius 12-éig tizennyolcezernél többen önként eltávoztak a városból,
a főkormányzó parancsára több mint nyolc-
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vanezer lakost kényszer
utján távolítottak
el. Még az entente-sajtó tudósítóinak is el
kellett utazniok Varsóból. Tömegesen tartóztatnak le embereket politikai okokból. A lengyel zsidókat mind elszállították Oroszország
belsejébe, sokat közülök egyenesen Szibériába. A tömeges letartóztatások még mindig
folynak.
A légberöpiteff arzenál.
Bukarest, julius 21. A Brsevija Vjedomosti megállapítja, hogy a kornstadti arzenálban történt robbanás, amelynek következtében az egész municiós tábor a levegőbe
repült, forradalmárok müve.
Nikolajevics álmai.
Stockholmból írják: A Stoctoholms iDagblad kiküldött tudősitója Szentpéterváron
beavatott udvari körökben információkat
szerzett Nikolajevics nagyherceg szereplésére és terveire vonatkozóan és a következőket
jelenti: A nagyherceg egyetlen vágya, hogy
király akar tenni. Ez Pétervárott tudott dolog és egyre megújuló tervek vallósággal
guny tárgyává tették a nagyherceg személyét az előkelő körökben. A ikirályosdi-játék
első felvonása az volt, hogy a nagyherceg
Keletporoszország királya akart lenini. Ezt a
tervet Hindenburg fojtotta meg. A pé térvár;
szalonokban ekkor egy alkalmi vicclap cir-
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kált Le Roi de$ Masurs (A imaziuri tavak királya) cimmel, amelyet a rendőrség azonban
csakhamar lefoglalt. A második terv szerint
Lengyelország királya akart lenni Nikolajevics, majd Oalicia koronáját akarta fejére
illeszteni. Első bárom tervének bukása után
elhatározta, hogy a finneket felszabadítja és
kikiáltatja magát finn királynak. Ez a terve
is csaik jámbor óhajtás maradt. A legfrissebb
terve imost az, Ihogy visszaállítja a régi keleti császárságot és mint annak államfője,
Konstantkiápoilyban fog székelni. Ez a terv
még nem bukott meg, de egyelőre — súlyos
technikai akadályokkal találkozik a kivitele.
A Matin támadja az oroszokat.
Berlin, julius 21. A Matin ma ideérkezett száma hevesen kikel Oroszország elten,
amelyről megállapítja, hogy katonai szempontból már levitézlett s szövetséges társait
a szenvedett vereség katasztrófájával megcsalta. Jellemző a francia cenzúrára, hogy
ezt a cikket nem törölte. Civrieux ezredes,
a Madn katonai szakértője 'megállapítja,
hogy a BngtÓl a Visztuláig és a Visztulától
a Narevig a németek nagy támadást készitettek elő, amely Varsó ellen is irányul, úgyszintén ama vonalak ellen, amelyek a lengyel fővárost Oroszországgal összekötik.
Arra inti az oroszokat, hogy erre a nagy
támadásra idejében készüljenek fel.

Elkeseredett francia előretörések.
Berlin, julius 21. A nagyvezérkar jelenti: | a mínap közöltük a londoni Times cikkét,
N y u g a t i h a d s z í n t é r : Az Argonue- 1I amelyben arra kéri a java francia ujságiróok keleti szélénél csapataink uj állásuk meg- kat, hogy világosítsák föl honfitársaikat az
javítása céljából rohammal elfoglaltak még angolok 'hősies küzdelméről, makacs erőfenéhány francia árkot, egy tisztet, 365 főnyi szítéséről. Erre a cikkre most megadta, a válegénységet és 1 géppuskát zsákmányoltak. laszt a párisi Gauiois. Ez a visszhang azonA Vogézekben Münster környékén ma- ban nem fog tetszeni Angliában.
kacs harc folyt.
— Nagyon is üdvös volna, — irja a
A franciák állásainkat a Münstertöl Gauiois, — ha az angolok haditetteit a háészakra fekvő Lingenlkcpf és Mühlbach kö- ború kezdetétől megismertetnék Franciaorzött több lizben megtámadták, a támadást szággal. Mi soha nem kételkedtünk a brit
visszavertük. Egyes helyeken az állásaink- részről1 történt eröfeszités őszinteségében,
ba behatolt ellenséget elkeseredett kézi tu- csakhogy ez az erőkifejtés nem áll arányban
sában kellett kivernünk.
a háborús szükséggel. A mi véleményünk
A Reichsakkerkopftól délnyugatra ár- szerint valóban szükséges volna a campagne
kaink egyikének egy részét az ellenség még de divugation (a tények ismertetésének hadjárata), hogy Franciaország nap-nap mellett
megszállva tartja.
A megtámadott arcvonal és szomszédos láthassa, mit müvei Anglia és ímegállapithasállásaink Diedolshausenig és a Hilsenfistig sa, hogy megtette-e a legnagyobb erőfeszíéjjel-nappal heves ellenséges tüz alatt vol- tést, amely elvárható tőle.
tak, 4 tiszt és 121 legénységet, nagyrészt
A Gauiois a maga részéről ád is beszáalpesi vadászokat elfogtunk.
molót arról, amit eddig az angolok a tengeEgy német hadirepülőgép egy francia ren, a szárazföldön és a muwiciógyártás terepülőgépet Balhauménál leszállásra kény- rén cselekedtek. Csípős francia szellemességszeritett, a repülőgép sértetlenül került bir- gel állapítja meg ezután, hogy az angolok
tokunkba.
valóban mindent elkövettek, hogy „halálig"
Colucár városra és utcáira bomba esett, együtt küzdjenek a franciákkal. Azelőtt tudegy polgár meghalt, egy asszony megsebe- niillik mindig arról beszéltek, hogy harcolni
sült.
!
fognak nem a halálig, — hanem a teljes győLegfőbb hadvezetőség.
zelemig . • •
(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Kiuzsorázzák a francia
munkásokat.
A franciák felelősségre vonják
az angolokat.
1

Berlin, julius 21. Sötéten és fenyegetőn
gyülekeznek az entente egén a kölcsönös
gyűlölködés felhői. A francia lapok nap-nap
után keserűen emlegetik Angolország eddig
végzett munkáját a háborúban, amelyet egyáltalában nem tartanak kielégitőnak. Az angol lapok természetesen védekeznek s1 csak

Zürich, julius 21. A Humamté jelentése
szerint a francia Creusoit-müvekben kétezei
kiválóan képzett munkás napi tízórai munkáért 3.75 frankot, tizenikétórai munkáért
pedig 4.25 frankot kap. A munkásoknak dolgozniok kell ezért az éhbérért, ímert mint
mobilizált munkások, katonai fegyelem alatt
állanak.

3
Untauglichok a fronton.
Páris, julius 21. A Temps ugy véli, hogy
a korábban alkalmatlannak talált, de a legújabb szemlénél; alkalmasnak minősített legénységet augusztus első felében küldik az
arcvonalra.
Alkohol a hadseregben.
Páris, julius 21. (Havas.) A belügyminiszter a kamarában törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben az alkohol eladását és élvezését a háború tartamára korlátozza. A'
törvényjavaslat szerint a prefektusoknak
joguk van az alkohol eladását és élvezését a
honvédelemnek dolgozó műhelyekben korlátozni, ,illetőleg egészen is betiltani.
Francia lapok az olasz offenzíváról.
Genfi jelentés szerint ia párisi lapok napok óta egyértelmüteg figyelmeztetik a közönséget arra, hogy a villámgyors
olasz
offenziva ideje elérkezett,
amely egészen
bizonyosan eredményre fog vezetni. Az olaszok általános támadása, amely hihetetlen
véráldozatba került, eddig semmi eredményt
nem mutathat föl.
asiBiiBiiaasEeaaaBaHHaaaaBXBsaaBBaanaasBBBiaaniiBasaan

LEGÚJABB.
Budapest: Félhivatalos közlés szerint
Tisza István miniszterelnök Bécsbe utazott.
Hága: Az olasz követség kommünikét
adott ld a monarchia Vöröskönyvéről; egyidejűleg bevallja, hogy Olaszország eddig
semmi előre haladást nem ért e! ' velünk
szemben.
A sajtóhadiszálíásról jelentik: Csernovic és Lemberg között a vasúti forgalom
megnyílt. Mindkét irányban közlekedik a
posta is. A vasutlgazgatóságok, melyek a
mult évi augusztus 25-töl Kolozsvárott, később Dornavatrán székeltek, állomáshelyeikre visszatértek.
Bécs: Dr. Stojanov, a bulgár államadósságok kezelöségéifek igazgatója ideérkezett, tárgyalt a pénzintézetekkel, kihallgatáson jelent meg Burián külügyminiszternél, majd tovább utazott Berlinbe.
Newyorki jelentés szerint Amerika válaszjegyzékét pénteken nyújtják át Németországnak.
Budapest: A kormány a fogyasztási
cukor makszimális árát a jelenlegi 87 koronás alapárral szemben 96 korona 50 fillérben állapította meg.
Rotterdam: A cardiffi bányamunkások
delegáltjainak töbssége elfogadta a munkábaállás feltételeit.
A Berliner Tageblatt irja: A külföldet
bejárta az a hir, mintha Vilmos császár azt
mondta volna, hogy a háborúnak októberre
vége lesz. Sőt azt ís állították, hogy a császár ezt a nyilatkozatot bankemberekből
álló küldöttség előtt tette. Illetékes helyen
érdeklődtünk és megáHapithatjuk, hogy a
császár ilyen kijelentéséről egyáltalán semmit se tudnak. Az egész história nyilvánvalóan koholt. — A Wolff-iigynökség fölhatalmazást kapott ezt megerősiteni: Vilmos császár hasonló kijelentést senkivel
szemben nem tett.
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Megegyeztek a walesi
bányászokkal.
Amsterdam, julius 21. A sztrájkoló bányamunkásokkal tudvalevően a kormány nevében
több miniszter is tárgyal. Lehetséges, hogy a
tárgyalás megegyezéssel végződik, de ez korántsem bizonyos. Á Times utolsó Számában több
cikket is Szentel a kérdésnek. A szénkérdésről
ir vezércikkében is és egyebek között ezeket irja:
A kormányt a különböző sztrájkok rákényszeritették, hogy behozza a compulsory arbitration a kényszerű választott bírósági döntés törvényét. Ez-a törvény vonatkozik mindenkire,
akár a bányászok sztrájkolnak, akár a szövőmunkások, akár kiások. És mégis, ez a törvény
az alkalmazásakor nem bizonyult hatásosnak.
És pedig azért nem, mert amig a bányászok
hivatalos vezetői, akikkel a kormány, illetve a
választott biróság tárgyal, azt hangoztatják,
hogy ők nem akarják, sőt ellenzik a sztrájkdt,
aközbeh' maguk a bányászok vidáman szüneteltetik a munkát. És Lloyd George, akire rá
van bizva a munkakényszer törvényének alkalmazása, nem látván tisztán a helyzetet, kénytelen mindig uiabb és ujabb kéthetes halasztást
adni a walesi bányák munkásainak.
A másik cikknek, amely szintén a szénkérdést tárgyalja, ez a cime: How to scive coal
— magyarul: mikép takarékoskodjunk a szénnel ? A jellemző cikk gondolatmenete és főbb
tanácsai ezek 1
— A szénnel való takarékoskodás a házi
fogyasztásban, a gyárakban és vasutaknál egyformán életbevágó fontosságú, Az ügygyei külön bizottságnak kellene foglalkoznia. Fokozni
kellene a szén helyett a brikett és az olaj
használatát. Büntetni kell a gyárakat, amelyek
láthatóan pazarolják a szenet. Nem szabad
gyorsvonatokat járatni, csupán egy-két igazán
fontos vonalon, az étkező- és hálókocsikat pedig teljesen ki kell küszöbölni. Aki utazás közben enni, vagy inni akar, szálljon le a nagyobb
állomásokon és ott fogyaszthatja el az étteremben, amit óhajt. A hatalmas és súlyos étkezokocsik igen sok vonalon szükségessé teszik
két mozdonynak az alkalmazását. A szén kimélése céljából növelni kell a fa fogyasztását.
Igen sok az olyan erdő Angolországban, amely
kihasználható. Ha a birtokosok bármely okból
nem akarják irtani erdőiket, törvénnyel kell
őket rákényszeríteni. Ez arra is jó lesz, hogy
az erdőség helyén gabonát fognak termelni.
Száz évvel ezelőtt Anglia népét az angol föld
terményeiből az év tiz hónapján el lehet látni.
Most azonban évenkint csupán hét hónapig élhetne meg behozatal nélkül. Nem szabad tűrni
hogy dúsgazdag emberek óriási erdőségeket
tartsanak esakis azért, hogy ott vadakat tenyészszenek s ezzel Angliát kitegyék az éhínség veszedelmének.
Kardiff, julius 21. {Reuter) A munkaadókkal és a munkásokkal ma folytatott további
konferencia után a bányatulajdonosok ma feltételeiket irásba foglalták és a munkások képviselőinek megküldötték. Lloyd George miniszter a feltételekről értesülve, ezt mondotta :
— Most már nem kell majd sokat tárgyalni.
Későbbi távirat szerint, bár még hivatalos
megállapitás nincs, mégis csak megegyezés jött
létre, amely csak hat hónappal a békekötés
után veszti érvényét.
London, julius 21. A délwalesi sztrájkolok
és a kormány között megegyezés jött létre és a
sztrájkot befejezték. Lloyd George, Runcimann
és Henderson államtitkár egész éjszaka tanácskoztak a munkások képviselőivel. A tegnapi
angol lapok legnagyobb része egyhangúlag azt
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Szegőd, ÍM5. julius 22,

cikkek beszerzése körül az
utalványrendszert
érvényesi tették.
Kerületünk minden városában és nagyobb
községében életbelépett az utalványrendszer
és e körül a hatóságokn-ak igen derekas munkájuk akadt. E rendszabályokkal a közélelmezés ellátása, amint m,ár emiitettük, nem
mindenütt egyformán sikerült. Szegeden például a 'lisztkészletek összeírása s az újig szükséges mennyiségek biztosítására szánt, tárgyalások közben annyi idő telt el, hogy addig a
számba vett készletből korlátozás nélkül (elszállításra tarhonyakészitésre stb.) tekintélyes
mennyiség fogyot el és mert -az Országos Gazdasági Bizottság csak igen korlátolt mennyiségű Búzával, rozszsial és árpával s-egitette ki
a Jack-aialom ü g y é r ő . a várost: kénytelen volt .a hatóság a- fejen(Saját tudósítónktól.) Szerdai számunkban kénti kenyérlisztfogyasztást heti 1 kilogrammra. szorítani. Később -e mennyiség kukoricaSomogyi Szilveszter polgármesternek egy cik- lisztnek bőséges hozzáadásával három kilogkét közöltük, amely tények felsorolásával vilá- rammra emelkedett, de a kenyérfogysztá-s e
gítja meg különösen mindazt, ami Szeged liszt- korszaka a minőség -szempontjából kellemetellátása körül a múltban történt. Ezekkel a len emlékeket hagyott. Takarékosságból a nultényekkel szemben vádakkal illetni akár a ha- lás liszt hozzáférhetősége igen erős korlátok
tóságot, akár a Back-malmot csak ugy lehet, közé szorult s -a főzől,iszt minősége és mennyisége, valamint a pékek által forgalomba hoha készséggel tekintünk el mindattól, ami tör- zott sütemények élveahetős-ége is sok kivánni
tént, csak azért, hogy apriori megalkotott véle- valót engedett. A rendelkezésre álló lisztményünket fentarthattuk. Mi azt hisszük, hogy mennyiség felhasználásának beosztása és álettől első sorban azok fognak ovakodni, akik- talán -az utalványrendszer gyakorlatba való
nek megadatott, hogy közéleti dolgokban szót átültetése körül a kamarára jelentős véleemeljenek. Ma módunkban van a kereskedelmi ményező tevékenység hárult s ennék során
igyekeztünk a gyakorlati élet követelményeit
és iparkamarának ebben az ügyben kifejezésre a kielégítés 'lehetőségeivel
összeegyeztetni.
juttatott hivatalos véleményét a következőkben Fel kell jegyeznünk e helyütt, -hogy Szeged
város közönségének liszttel való ellátása
közölni:
körül -a helybeli Bach Bernát fiai gőz— Az ői-lés szabályozásúm
vonatibozó malomtulajdonos cég igen elismerésre méltó
recktelkeoéseík előírták, hogy mily arányban áldozatkészséget tanúsított Elvállalta -a város
lehet egyes lisztfajtákat előállítani. Az ide közönségének liszttel való ellátását olykép,
vonatkozó szabályok többször változtak. A hogy a szükséges gabona beszerzéséhez a tőliszt forgalomba hozatala körül a buza- és jét kamatmentesen előlegezte, az. őrlést telje'roeislísztmék bizonyos .kenyérilmsztpótló amya- sen díjtalanul végezte és minden ellenszolgáltr okkal (burgonya-, árpa-, rizs-, kukorica- tatás nélkül látta el a liszt raktározását kezeliszt!). v-aijó keveréke rem dőUtetett eli. Az orr-e lését s utalványok ellenében a több százra tevonatkozó .rendeletek is többször változtak s hető viszontelárusitók sütők, cukrászok, stb.
az árnáli-szt fogytával már utóbb a főző.liszt- részére való közvetlen kiszolgálást is. A város
hez 50%, a kenyérliszthez 70%-ig terjedő ten- hatóságo a liszt maximális árába, a nyersgeriliszt keverése rendeltetett el. 'Maid pedig, anyag önköltségén felül beszámított őrlést és
amikor már részint, a jobb terméskilátás mel- .kezelési dijakat -s normális malonihasznot
lett a kenyér magvakból készült liszttel való más közcélokra fordíthatta-.
takarékoskodás nem volt eminens szükség, viLegutóbbi teljes ülésünk ót-a hihetetlen
szont. a tengeriben hiánv mutatkozott: e^-ves
vidékékre nézve köünvitések engedtettek jobb arányokban szökött fel mindennemű húsnak
minőségű lisztfajták forgalomba, hozatala kö- az ára s kapcsolatosan -a -piaci drágaság olyan
fokra hágott hogy a szerényebb, keresetű nép
rül.
osztály komoly szükséget szenved. Ezidősze— A liszt előállításánál és felhasználásá- rint ugy a marhahús mint a sertéshús ára
nál egyenlőtlen elbánást okozott, az, hogy ele- kilogr-ammonkint átlag 4 koronán felüli, a
inte a tisztán vámőrléssél foglalkozó malmok szalonnáé és zsiré 5 korona körüli és a ban-aik megengedtetett a, magán felek részéről ho- romfi ára is elviselhetetlenül magas. Oka a
zott gabona tetszésszerinti őrlése. -A gazdál- drágaság e fokozódásának kétségtelenül a hadkodó közönség igy ,a saját gabonájából nyert sereg rendkívüli fogyasztásában és abban rejlisztet használván, előnyösebb helyzetben volt, lik hogy bár -a -Monarchia a békeidőben is bemint -a városok lakossága mely a kereskedel- hozatalra szorult, nem történt kellő időben
mileg forgalomba hozott lisztfajták fogyasztá- gondoskodás a bekövetkezett bajok megelőzésára volt szorítva és jó pénzért seim juthatott séről. Igy történhetett meg, hogy a szakkörök
tetszése szerinti minőségű liszthez. Később a. m-eg-áll-apitása szerint a háború rendkívüli
vámőrlő mailmok is reá szoríttattak a liszt ke- szükséglete -szarvasmarhákban pl. nemcsak a
verésére, -azonban ezt ellenőrizni bajos volt « természetes szaporulatot emésztette fel, de erő-az intézkedés is elkésett, mert már, akkorra le- sen megbontotta a törzsáloiuányt. is, megbecshetőleg minden gazda felőrlette a saját szük- lés szerint 17 milliói darabról 12 millióra csökségletére szánt gabonát.
kent. (E csökkenésben Galícia és Bukovina el— Az őrlés és a liszt -forgalomba hozata- pu-sztitott 2.7 milliónyi marhaállománya is
lának, úgyszintén ia kenyérsütés szabályozása benn foglaltatik.) E rendkívül nagy baj a
természetszerűleg a közélelmezés érdekeinek háború folyamán még fokozódik -s hatását a
biztosítása végett történt s erre küjppö,§en a bekövetkezendő béke idején is évekig fogjuk
városok lakossága szerfelett reá is volt szo- érezni.
rulva.
Nem lehet célunk e helyütt rekrimináini,
— Ez érdekből rendeltetett el a gabona- de bizonyos körök túlságos befolyásának ,és fekészletek és az egyes háztartásokban, valamint lelősségének megállapítása céljából le ke-11 szöa kereskedésékben talált lisztkészleteknek a geznünk, hogy noha Németország mindjárt a
-közfogyasztás céljából való .lefoglalása. Az Or- háború kitörése utáni napokban felfüggesztetszágos Gazdasági -Bizottság minden város és te az összes fontp-s élelmiszerek között az állat
vármegye fogyasztási igény-ének kielégj téséről és husvámokat -és -lényegesen könnyített az élő
jkiilön gondoskodott nem mjnden nehézség és állat- és hus behozatalát megnehezítő egészgáncs nélkül.
ségügyi rendszabályokon, nálunk először csak
A városok és községek hatósága a rendel- október 10-én történt annyi, hogy -azi üszőborjuk és három évesnél fiatalabb .üszők levágása
Jkezésükre álló és rendelkezésükre bocsátott
lisztmennyiséghez képes a liszt és kenyér- eltiltatott. Az első.kiviteli, tilalom, felételek mel
fogyasztást korlátozták és e fontos élelmi .ett megengedtetett. A -behozatal megkönnyítőállítja, hogy a sztrájkot német ügynökök okozták. A Finánzial News kijelenti, hogy a németek hatvanezer font sterling értékű aranyat adtak az agitátoroknak. A Morning Post a rossz
pénzügyi helyzet következtében, amelyet a
Sztrájkok még egyre súlyosabbá tesznek, azt
irja, hógy a legközelebbi időben kilátás van
arra, hogy Angliában ujabb igen súlyos és
magas adókat vessen ki a'kormány.

fi kereskedelmi és iparkamara

Szeged, 1915. julius 22.
se érdéikében ellenben már osalk a háború hetedik hónapjában történt némi intézkedés: február 24-én a zsirvámok az egyéb sziradékvániak és a 130 kg.-nál súlyosabb sertések vámja
március 18-án, az egyéb élő állatok és a hus
vám ja pedig április 24-én függösztetett fel.
Amig tehát Németországnak módjában állott
az idejében foganatosított elővigyázó rendelkezések folytán állatállományát védeni és a
nagyméretű katonai fogyasztás által elvont
mennyiségeket pótolni, előttünk a behözatali
lehetőségek a semleges államiak kiviteli tilalmai folytán időközben nagyrészt bezárultak.
Igaz, hogy ily módon a gazdák a már csak korlátot! t mértékben rendelkezésre álló, élelmezés
céljaiiia; nevelt állatjaikért soha isem álmodott
nagy árat kapnak, azenbam a fogyasztó közönség is a badseregélelmezés érdekeiből is nagy
szükség volna a mérhetetlen husdrágaságón
segíteni, s minden eszközzel odahatni, hogy az
élőállat- és huisbehozatal a lehető legnagyobb
mértékben megkönnyítessék.
Különben a helyzetre jelemző adat gyanánt
fel kell említenünk még, hogy a meglevő állatállomány neveléséhez és különösen pedig a sertés és baromifi tenyésztéshez szükséges élelem
biztosítására sem volt kellő gond fordítva s a
legnagyobb nehézségbe ütközött az állatok élelmezéséről való gondoskodás. A korpa és derce
a.malmokban lefoglaltatott ugyan s a készlet
a gazdáknak utalvány ellenében rendelkezésére bocsátatott azonban a mennyiség oly kevég volt s a készlet igazságos elosztása annyi
bajjal járt, hogy igen sok udvarban hetekig
koplalt a jószág és nagyon sok gazda volt arra
kényszerítve, .hogy rozsot s búzát etessen fel
takarmány helyett. A helyzet megvilágítására
fd kell mag jegyeznünk azt is, hogy noha a
lefoglalt korpa ára 17, illetve 10 koronában volt
métermázsánként maximálva; a szabad forgalomba szereplő korpa ára 36—40 koronára
emelkedett.
Meg kell még emlékeznünk a mostani időben kétszeresen fontos sertáshizlalás körül tapasztalt nehézségekről is. Ez úgyszólván lehetetlenné tétetett a kukorioakészletek összeírása
és rekviráliása után. Az Országos Gazdasági
Bizottság emberi táplálék céljaira foglaltatta
lé a készleteiket s ebből állati élelemre nem engedett át semmit sem. A hizlalók jó része kénytelen volt a sertéseken féléretten továbbadni a
fogyasztás alá bocsátani.
Hasonló nehézségek voltak a lovak s baromfiak etetése körül is.
Kamaránk a tapasztalt bajak dolgában több
izben tett orvoslást kérő felterjesztészt és az
Országos Gazdasági. Bizottságnál is tett lépéseket, azonban — sajnos — kellő eredmény nélkül.
; . !! i i1
Az előterjesztés foglalkozik még a moratóriummal a hadikölcsön pénztárral, a pénzintézeti központtal, a második hadikölcsönnel.
Felsorolja a kerületi hadseregszállitókat; foglalkozik a vasúti-, posta-, távirda és telefon forgalom korlátozásával, továbbá a szorult helyzetbe jutott iparosok segítésével.
Biztosifás a Zeppelinek ellen.
London, julius 21. A 'legutóbbi Zeppelititámadásoik következtében a magánbiztosító
társulatok óriási .mértékben emelték a biztosítási dijakat. Az angol kormány maga kénytelen kezébe venni a biztosítás ügyét és törvényjavaslat készül; amely a következő alapelvek mellett vállalja a biztosítást a Zeppelíntámiadásoik ellen, házaiknál havonként minden száz font sterlingtől két shilling. A magántársaságok ezért három-három é s fél
shillinget számítanak. Dokkokban 'levő áruknál ugyancsak száz font sterlingként havonta
hét és fél shillinget állapitana meg a kormány, holott a magánbiztosítók, egy-egy és
fél steriinget számítanak egyanezért.
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— UJ SZÖVETSÉGI GYÜRÜK két és
három koronáért kaphatók a Délmagyarország kiadóhivatalában.

A szegedi piaristák uj rektork.
— Prelogg Józsefet választották meg. —
(Saját tudósítónktól.) Szinger Kornélnak,
a szegedi piaiüstaház r ektoránaSk jószágkormányzóvá való kinevezésével utódja Keller
János lett a szegedi, nagyszerű intézet vezetésében. Most aztán Keller ís váratlanul elhagyta Szegedet, mivel a káptalan a kormánytanácsba választotta be, vagyongondnoknak. A piaristák rendi kiskáptalanja a
fzegedi társház rektorává Prellog -József, kegyesrendi tanárt választotta meg.
Az uj rektor Szeged város tanügyi életében
rendkívül előnyös nevet vívott ki. Pedagógus,
a szó nemes értelmében, pedagógus, aki misz-sziót tölt be nemzeti értelemben is. Rektorrá
való választása egész Szegeden -szimpatikus,
mindenkinek az a meggyőződése, hogy a vezetésére bízott városi főgimnázium csak erősödik
hírnévben és belső értékben.
Prelogg József 1875-ben született Grácban,
-stájer családban. Családja- az árviz idején költözött Szegedre s itt magyarosodott -el. Elemi
iskoláit Kókuson gimnáziumi tanulmányait a
piarista főgimnáziumban végezte. A tudományegyetemet és a theo-lógiát Budapesten. Pappá
1899-ben szentelték első szent miséjét -a régi rókn-si templomban mondta « azóta is állandóan
a szegedi rendház tagja. Tizenhét esztendeje
egyik legbuzgóbb prefektusa -a konviktoroknak. Az uj rektornál szerdán délben látogatást
tett a polgármester és a város nevében üdvözölte megválasztása alkalmával.
— Uj segélyakció. Az országos hadsegélyző bizott-ság -a li-adibélyegek eladásából befolyt -alap javára uj segély akciót tesz folyamatba. És pedig a háborúban elesett vagy sebesülés, illetőleg hadi fáradalmak (betegség)
következtében -elhalt katonák (ide értve a tiszteket i-s) olyan hátrahagyó tta inak segélyezéséről kiván ezúttal gondoskodni, akik azonban
segítségre szorulnak, és akiket eddig az elesett
vagy elhalt katona tartott el. Ez a segély -kétféle. 1. Ha az elesett vagy elhalt katona középiskolát vagy ezzel egyenértékű tanintézetet végzett, minden 8 -éven felüli bátrabagyotta részére fejenkint és bavonkint 60 K, a 8 éven aluliak
részére 30 korona. 2. Ha az elesett vagy elhalt
katona nem végzett középiskolát vagy ezzel
egyenértékű tanintézetet, minden 8 éven felüli
bátrahagyottja részére fejenkint és havonkint
30., 8 éven aluli részére 15 korona. -Az ily segély iránti folyamodvány a polgármesteri hivatalnál nyújtandó be. Ebbe pontosan feltüntetendő, liogy a hátrahagyott az elesett, vagy elhalt katonával milyen viszonyban volt, valamint hogy -a bátrahagyottat valóban az elesett
vagy elhalt katona támogatásának híján nélkülözésnek vannak kitéve, illetőleg megélhetésük biztosítva nincs. Ezenikivül felkeli tüntetni
a folyamodványban minden egyes segélyre számot tartó hátrahagyott pontos életkorát. Ezek
az adatok hatósági bizonyítvánnyal igazolandók. Dr. Somogyi Szilveszter, polgármester.
— Meghívó. Julius 25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor az ujszegdi vakok intézetében
levő kórházban a Vörös Kereszt Egyesület választmánya diszülést tart. Az ülés rendje: 1.
Szentmise katonazene kísérettel. 2. Elnöki mégnyitó. 3. Dr. Lugosi Döme előadása, A genfi

konvencióról és a Vörös Keresztről. 4. önkéntes ápolónők fogadalomtétele. Bizonyítványok
és jelvények kiosztása. 5. Zárószó, tartja: dr.
Somogyi Szilveszter társelnök.
— A megrendszabályozott igazság.
Luganóból táviratozzák.: Az olasz kormányzat
az olasz sajtóegyesület kérésére megengedte az
osztrák-magyar vezérkar cenzúrázott jelentéseinek közlését. A jelentéseket azonban csak a
25.000 lakosú városokban és megjelenésük után
negyvennyolc órával szabad publikálni.
— Utalvány nélkül „. . Amikorra az entente bizonyosra vette, hogy kiéheztet bennünket és szövetségeseinket, akkorra utalvány nélkül juthatunk kenyérhez, kiki anyihoz, amenynyit elfogyasztani tud. Julius hónap közepén,
amely időpont a tavalyi termés s az ideit is
tekintve, tényleg a legveszedelmesebb időpont,
— tehát julius közepén a hatóságok kijelentik,
hogy abszolúte nem fenyeget íiszthiány és tessék utalvány nélkül gondoskodni a kenyérről.
Az utaiványtalan világban aztán fehér süteményt, sőt fehérebb kenyeret is szabad sütni,
mint ahogy eddig engedték. A jó kenyér emléke tehát újra kisért bennünket, fehér kiflit hetek óta látunk és napok óta eszünk, a kenyér
se olyan árva, gyönyörű, jóillatu kuglófot is
láttunk messziről a héten, de talán a legközelebb ehetünk is fehér kalácsot. Az egész fölér
egy döntő győzelemmel! Szeged élelmezési
napirendjéről ma kerültek le talán visszavonhatatlanul — a liszutalványok s mától kezdve
mindenki szabadon vásárolhat kenyeret, süteményt, főző- és kenyérlisztet is. Csupán nullás
lisztet adnak utalvány ellenében, auguszlus
15-ig, attól kezdve szabadon, utalvány nélkül.
— Adományok Kisszc-ged felépítésére.
Mint már hirt adtunk róla, két nappal ezelőtt
a városi tanács elhatározta, hogy résztvesz abban az akcióban, amelyet Debrecen kezdeményezett és Kis-Szeged elnevezéssel felépít egy
elpusztított felsőmagyarországi községet. Erre
a célna már megindult az adakozás. Eddig a
következő összegek folytak be a polgármesteri
hivatalhoz: Egy ismeretlen 500, Banett Samu
50, Fischer Izsó 10, Árpád szabadkőműves páholy 500, összesen 1060 korona.
— Az újvidéki magyarház. Újvidékről
jelentik. A helybeli D. J\C K. E. osztályának
elnöksége Írásbeli értesítést nyert a szegedi központtól, hogy az Újvidéken építendő magyar
ház felállítását célzó törekvésünket legmelegebbel) felkarolta s máris kérte az országos közművelődési tanácsot, hogy államsegély biztosítását tegye lehetővé, hogy a kedvezőbb viszo•i vi
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nyok beálltával az építés mielőbb megkezdhető
legyen.
— A szegedi Szabadoktatási Egyesület
iskolát állit Kisszegeden. A szegedi Szabadoktatási Egyesület ismét nemes akciót indit.
A városi tanács tudvalevőleg elhatározta, bogy
Kis-Szeged névvel újjáépít <a Felvidéken egy elpusztult magyar falut. Ezzel kapcsolatban a
Szabad oktatási Egyesület sorsjátékokkal egybekötött nagy népünnepélyt rendez, amelynek
tiszta jövedelméből isicolát fognak felállítani
Kis-Szegeden. A népünnepély! .augusztus 15-én
lesz a Credóban és az ünnepség részleteinek
megbeszélése végett az egyesületi tagok csütörtökön délután értekezletet tartanak a tanfelügyelőség helyiségében.
— Az ujszegedi hadikórház. A VörösKereszt egyesület elnöksége közli, hogy hadikórházát Újszegedre a vakok intézetébe helyezte át. Telefonszám: 1408.
— Egy úriasszony elítélése. E cim alat
közöltük, hogy a rendőrbiróság Horvát Mérné tarhonya gyáros lisztkészlete bejelentésének
elmulasztása és a bejelentett lisztnek feldolgozása miatt: elzárásra, pénzbírság fizetésére
és lisztjének elkobzására ítélte. Utóbb közöltük,
hogy felebbezés folytán .a városi tanács a rendőrbiróság Ítéletét feloldotta, a vizsgálat kiegészítését elrendelte és ujabb határozat hozatalra utasítást adott. A szerdai tárgyaláson dr.
Szalag József főkapitány tanuként kihalgattatván a következőket mondotta jegyzőkönyvbe: „Az 1915. március 25-én eszközölt bejelentést
mint lisztbe jelentést vettem tudomásul és kifejezettem megengedtem Horvát Mórnénak, hogy
a bejelentett lisztet tarhonya — készítésre felhasználhassa. Eme engedélyt a főispán ur hozzájárulásával .adtam meg" Ennek folytán a
rendőrbiróság Horvát Mórnét a vád és annak
következményei alól fekne/ntette és a lefoglalt
lisztet feloldotta.
,
— Magyar jótékony ági ünnepély Szinajában. Bukarestből jelentik: A Szinajában
üdülő magyarok kolóniája elhatározta, hogy
augusztus 7-én fényes ünnepséget rendez, amelyet egy, a magyar sebesültek javára tartandó
gyűjtéssel kapcsol egybe. Az ünnepségre a román királyt is meghívták.
— A munkaközvetítő Bizottság arról
értesiti a közönséget bogy irodájában (Kereskedelmi és Iparkamara telefon: 785.) házvezetőnőknek, anyahelyetteseknek,
kézilányoknak alkalmas nők s általában a háztartásbeli
munkakörök betöltésére vállalkozó intelligensebb egyének igen .sokan vannak előjegyzésben. A bizottság arra kéri a Szegedi családokat, hogy akiknek ilyen .alkalmazottakra van
szükségük közöljék telefonon vagy Írásban a
bizottság irodájával. Vannak olyan nők is,
akik csupán teljes ellátás ellenében hajlandóak
alkalmaztatást vallani. A közvetítés díjmentes.
— A tennisz társaságok jótékony versenye, melynek döntő mérkőzését, vasárnap
elmosta az eső, csütörtökön folytatják jótékonycélu versenyöket a betegnyugvó állomás javára
Belépődíj a verseny egész tartamára 1 korona,
mely csekélység, a nemes sport élvezése mellett, jótékonycélt is szolgálja.
— Fölmentett szabadkai földbirtokos.
A iszegdi ítélőtábla feljebbviteli tanácsa Péics
Tukulecz Mátyás bünügyét tárgyalta szerdán,
akit .a szabadkai törvényszék királysértés és
nemzetiség elleni gyülöleltre való izgatás miatt nyolc hónapi börtönre ítélt. A vád szerint a
földbirtokos május végén éljenezte Péter szerb
királyt és éltette Szerbiát, a mi királyunkat pedig szidalmazta. A szegedi tábla nem találta
beigazoltnak a vádat és dr. Kállai Emil védőbeszéde után a törvényszék ítéletének megsemmisitésével a földbirtokost fölmentette az, ellene emelt vád alól és elrendelte .azonnal való szabadlábra helyezését.
— Megtalálták az eltűnt gazdálkodó
holttestét. Megiituk, hogy Vetró József felsővárosi gazdálkodó néhány nappal ezelőtt el-
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tűnt és ugy hozzátartozói mint a rendőrség
eredménytelenül kutatnak utána. Vetrót péntek este láttáik utoljára a Bál ó-féle felsővárosi
korcsmában és azóta nyomaveszett. Kedden
este jelentették a szegedi rendőrségnek, hogy
egy 45—50 év körüli ember holttestét fogták ki
.a Tiszából, az ujszegdi oldalon és személyazonosságra nézve semmiféle adatot sem találtak.
A rendőrség azonnal kiszállt a helyszínére és
a vizsgálat során sikerült megállapítani, bogy
Yetró József holtteste került elő, akit hozzátartozói is fölismertek. Hogy miképen került Vetró Felsővárosból Újszegedre és hogyan fulladt
a Tiszába, azt még a rendőrség nem tudta
megállapitani. A nyomozást bűnügyi útra terelték, mert nem lehetetlen, hogy gyilkosságról van szó. Vetró pénztárcáját és pénzét a
ruhájában megtalálták.
— Tolvaj halászlegény A rendőrségen
feljelentést tett Kneiszel Jakab, a szegedi balászterület bérlője hogy ismeretlen tettesek
állandóan fosztogatják bal ászbárkáit. Özvegy
Török Istvánné hal ászmester hasonló panaszszal fordult a rendőrséghez. A megindult nyomozás során a detektiveknek sikerült, kézrekeriteni a tetteseket Richter György. 19 éves halászlegény és Suszter Ferenc, halraktárnok személyében. Richter törte fel a bárkákat, ő lopta
el .a halat és Suszter segítségével értékesítette.
Azonban igen gyakran külön-külön is működtek és több ezer koronára menő kárt okozták a
bal ászoknak. A két tolvajt a rendőrség letartóztatta és átkísértette az ügyészség fogházába.
— Árnya* Karoly juta'omjátéka. A Vigszinpad igazgatósága csütörtökön este Arnyai
Károlynak jutalomjátékot rendez. A neves és
népszerű kiabarémüvész a budapesti Royali Orfeum kedvelt tagja, a nyári iszezon jó résbét Szegeden töltötte és itt is a közönség legmelegebb
elismerését és szeretetét 'érdemélte ki. Jutalomjátéka alkalmából ez bizonyára méltóképpen
fog megnyilvánulni és a. művész föllépése ünnepi estély© lesz .a Vigszinpadnak. Arnyai évek
óta, a nyári hónapokban mindig felkeresi Szegedet és a közönség nagy tetszéssel gyönyörködik szereplésében. Műsorát a legkiválóbb,
legnevesebb iróink szellemi termékeinek javából válogatja össze előadása disztingvált groteszk alakításai pedig elsőrendüek. Minden
szereplésében nyújt valamit kiváló egyéniségéből; .szellemes mondásai, ötletes rögtönzései
közkedveltségnek örvendenek.
""•k'sbbaaanaaaaiabdaaaabaabbabbsaababbaasabaaaaaaba

Románia az egyenes ufón.
Bukarest, julius 21. A német .lapvéleményekre a félhivatalos Independance Roumaine „Szükségleten beavatkozás" cimen
választ közöl, amely hangoztatja, hogy Románia tudatában van jogának és kötelességének. Románia mindig jóakaratot mutatott
a hadviselő felekkel szemben és ezentúl
sem lesz egyiknek sem oka arra, hogy panaszkodjék. Idegen beavatkozásnak nincs
helye és senki sem téritheti el Romániát az
egyenes útról.
Berlin, julius 21. A Vissosühe Zeitungnak táviratozzák Bukarestből: A négyes
szövetségnek uj ajánlatára, amelyben a dunai monarchia testéből ígért területeket Romániának, Bratianu miniszterelnök kitíérö
választ adott, tudatván a négyes szövetséggel, hogy a román hadseregnek legalább
három hónapra valn szüksége, hogy felikészüljön.
Angol-görög elhidegülés.
Paris, julius 21. A Kerr tengerin agy vezetése alatt állló angol tengerészeti missziónak Athénből Angliába való hazatérésével
.kapcsolatban a Temps kijelenti, hogy e változásból semmiféle következtetések nem vonhatók Görögország politikai magatartására.

Szeged, lSiljí. julius '89.

Az orosz foglyok
és az álhumanizmus.
P. M. városa tisztviselő mesélte, liogy a
röszkei állomáson beszélt négy orosz fogolylyal, akik minden fél ügyelet nélkül a leglelkiismeretesebb szorgalmatossággal egy koasirakomány szenet raktak le. Csodálkozott
őrizetlenségükön s mert több szláv / nyelvem
tud beszólni, .szóba elegyedett velük:
—• Aztán .nem szöktök ti meg, ba eenkisem ügyel rátok?
— Van eszükben, — mondta az egyik — valahol úgyis elfognának bennünketl
— Jobb dolgunk van itt, mint oda haza,
li.át mért szöknénk meg? — fejelte meg a beszédet a másik.
— dBár itt maradhatnánk a békekötés
után is, sóhajtott a harmadik. 'Elhozatnék
a feleségeinket és gyermekeinket i®, mert
mégis csak más világ van itt a magyarok
közt, mint nálunk .Oroszországban. Itt legalább emberek vagyunk. Aztán micsoda kitűnő ellátásunk van Rózsa urnái!
— A földbirtokosok sem élnek nálunk
jobban, — szólalt meg a negyedik — pedig
de nagy urak azok a szent birodalomban!
Két óra sem telt bele, — folytatta elbeszélését P. M. — s készen voltak a szénlerakással. Aztán annyi dicsérettel halmozta
ei őlket, hogy szinte kezdtem kételkedni a
tárgyilagosságában. Ámbár másfelől is sok
dicséretet hallani .a mezei munkára kiadott
orosz foglyokról.
Mindez azonban nem veszteget meg és
eszemágában sincs orosz
imádatba esni
azért, amiért dolgoznak az oroszok. (Miért
ne dolgoznának? Igy kint .a. gazdáknál akár
ellátás, akár szabadság dolgában mégis
csak hasoiúithiatalaiml jobb .a dolguk, mint
a legjobban és leghumánuaahban berendezett fogolytáborban. iHogy aztán ezt a sokkal! jobb .sorsúikat megbecsülik ós tisztességes munkával: megfizetnek érte, az igazán
nem ok ,arra, hogy az ember azért valami
túlságosan el Hegyen ragadtatva.
Akik
annyira odavanmak az oroisz foglyok munkájától, azokban csak megnyilvánul a magyar embernek az a nem föltétlenül dicséretes természete, liogy amit a saját fajtájában nem vesz észre, vagy legalább is nem
becsül meg, ha idegenben látja
ugyanazt,
erényszámba veszi.
iNem irigylein aiz orosz foglyoktól, ha jó
dolguk van 'nálunk, de azért, amiért ezt a
jobb dolgot többre becsülik .a fogolytáboréletnél, vagy éppen ,a háború szenvedéseinél, az nem hoz engem extázisba. Miért is
hozna.? Az, h-cgy valaki a jobb sorsot többre
becsüli .a rosznál, nem lelhet ck arra, hegy
az illetőért rajongjak, hogy az itIMőikért rajongjunk, „Sacro egoismo," haj megbecsülik
magukat viszont nem egész komolly dolog,
ha uii túlbecsüljük őkst. iSőt kényeztetjük,
tejiben-vajban fürüsztjtik őket, kedveskedünk nekik. Elvégre ők nem vendégeink,
hanem — foglyaink. Akik, mielőtt azokká lettek,
fiainkat és testvéreinket gyilkolták, öldösték s ha
azért egyenkint ós egyénenkint nem is tehetők felelősekké, mégis osak bizonyos mértéket kellene tartanunk abban a szeretetben, amellyel! elhalmozzuk őket. Igaz az te,
hogy .amelyik percben letették fegyvereiket, megszűntek ellenségeknek lenni, de ez
még mindig nem 'Ok arra, liogy idédeligeissük
őlket. iMint kelil bánni ,a hadi foglyokkal, azt
eőlirja a nemzetközi hadijog. Bántalmazni,
kínozni, gúnyolni nem szabad őket. IMagyar
ember ezit különben írott jog nélkül seim
tenné mag, mert sajátsága .a magyar embernek, ami a nemzet legvérzivatarosabb századaiban is mindenkor érvényre jutott, hegy
nagylelkű ellenségeivel szemben .is. De az
emberszeretet
tulbajiása,
álhumanizmus,
amikor a .foglyokat dohánnyal, kaláccsal,
finom pecsenyével, sörrel-borral mindenféle jóval tömjük. Ugyanakkor, amikor mii
lió meg millió testvérünk a íkülömböző harctereken küzd, fárad, szenved, nélkülöz és
kínlódik.

i
Mindez még hagyján volna, ha az orosz
foglyainkkal való túlzottan jó bánásmód legalább félig-meddig kölcsönbe esnék. Ámde
a legszigorúbban kezelt orosz cenzúra dacára mégis csak megtudtunk egyet-mást, ami
egy csöppet sem épületes. Hány meg hány
cenzúrázott levelet kapunk orosz fogságban
sinlődő fiainktól, akik az iránt érdeklődnek,
hogy érzi magát „Dr. Bányában Dolgozunk
ur?" „Gyalázatos Elbánásban
részesülünk
ur egészéges-e már?" De mine(k mindezeket
felsorolni? Csak éppen mennem, tóinak iktatjuk
ide ezt az egy-két kitételt. Biztos tudomásunk
van róla, hogy 8—10 főtisztünket:
őrnagyokat, alezredeseket és ezredeseket
egy-egy
szűk szobába zsúfolnak össze, nem .szólva
azokról ,az ugyancsak főtisztekről, akiket
minden bútor nélkül szűkölködő,
elhagyott
gyárhelyiségekbe internáltak. Tisztjeink becsületszava nem elég nekik arra, hogy legalább egy-egy város vagy falu bizonyos
kijelölt területén szakámon; mozoghassanak,
hanem szuronyos katonáik őrizete alatt végzik sétájukat. (Ezzel szemben, aki ikivácsi rá,
bármely nap délben megnézheti, amint 16
orosz fcgoíliy párosával vonul
végig a
Dugonics-téren egy tizenhetedik fogolynak
a vezetése alatt. iSem előttük, sem mellettük, sem mögöttük, sem közelben, sem
távolban egy szál őr sem látható. Pedig
ezek a foglyok nem is tisztek, hanem egyszerű közlegények. 'S mialatt ezeket a sorokat irtam, meglátogatott egy földim, hagyzsiálmi sváb parasztgazda, akitől megtudtam, liogy nála is van egy orosz fogoly az
egész faluban pedig hatvanan vannak egyesével,
kettesével paraszgazdáknál mezei
munkára minden őrizet nélkül,
Akik pedig nem akarnak bitéit adni az
orosz cenzúra éberségét kikerült panaszos
jajiszóikinak, .amelyek valahogy elcsúsztak a
szóvégiben, azoknak felhívjuk a figyelmét
hadügyminisztériumunk
július közepe táján
kadott azon rendeletére, amely a hadi fogságunkban levő orosz tiszteknek
megtiltja
fokozati jelvényeik, kitüntetéseik és egyéb
különleges jelvényeik viselését. Elárulhatom
aizt te, miért jelent meg az a rendelet?
Azért, mert hivatalos megállapítást nyert,
hogy Oroszország a hadifoglyokkal
való
bánásmódra vonatkozó népjog 69. §. a semmibevételével nemcsak az azon fogságban lévő
osztrák-magyar és német legénységgel, hanem fogoly tisztjeinkkel is rosszul és embertelenül bánik. Ennék ia rossz, embertelen bánásmódnak csupán; csak enyhe megtorlása
a hadügymniszterium tilltó rendlelete.
Aki ezek után és ennek dacára szeretni
akarja crosz foglyainkat, ,ám szeresse őket
ezentúl is, de csak — módjával
- gl
Aradi válasz Bukarestbe.
Ismertettük azt a hazafias és erélyes
választ, amelyben a hazai! románság tekintélyes Lapja, az aradi Románul a bukaresti
Epocát részesítette. Az Epoca azonban, ugy
látszik, nem érte be eddigi akvetetlenikedésével, hanem ujabb piszkálódó sokba fogott.
Ennek aztán a következménye lett az a válasz, .melyet az Epoca bizonyára nem fog
kitenni az ablakába. A Romínul válasiza, melyet ia szerkesztő-bizottság irt alá, igy szól:
A romániai lapok

részére.

A bukaresti Epocában több izben isulyos
gyanúsítások jelentek meg a magyarországi
és erdélyi román nemzeti komité végrehajtó
bizottsága elleni.
A mi lapunk, a Románul, a nagy nemzeti eszme érdekében és teljes felelősségének
tudatában körültekintéssel, igyekezett mindig meggyőzni az Epocát és táborát. Védelmünkbe vettük a végrehajtó bizottságot, a
mely ezókben a nehéz időkben és rendkívül

íörüllmények között- a lehetőség keretén belül
igyekszik feladatát t el jesi térni.
A mi elvünk a-z, hogy keressünk és taáljunlk is kapcsolatot a román, nemzeti eszme -és hazánk s: a trón iránti kötelességünk
között. Taktikánk tehát az, hogy egyrészről
együnk őrei a román nemzetiségi törekvéseknek, másrészről pedig, tanácsadói legyünk
a románságnak ezekben a nehéz pillanatokban, amelyeket az irtózatos háború idézett
elő.
Magatartásunkat a becsület diktálja. És
ha eddig reflektáltunk is a bukaresti támadás-okra, kijelentjük, hogy ezentúl nem fogunk polemizálni a határokon tul levő román
testvéreinkkel, azokkal, akik a testvérek kijött utálatot, gyűlöletet,
gyanúsításokat,
egyenetlenséget és zavart szítanak. Szemünk
előtt mindenkor csakis a románság igazi érdekeit é.s nagy eszméjét fogjuk tartani.
Nem áll jogunkban a határon tul lakó
román, testvéreinknek tanácsókat adnil, de
azért kijelentjük, hogy jobban tennék, ha
ezekben a történelmi időkben félre tennék azt
a harcmodort, amely a románságnak csak
árt és nem használ. Testvérek között harcnak helye nincs. Mi teljesítjük kötelességünket, amellyel a románságnak ós hazánknak
tartozunk.

a Kis-Kass
helyén

helgiségének

megnyílt

már.

Amerikai frissítő és hevítő italok.

Hideg buffet.

teljes kiirtását a falból é s bútorból szabadalmazott gázfejlesztő gépeivel jótállás mellettbelvállalja

HHatteine vállalat
Szegeden, Mikszáth Kálmán(Laudon-utca 6.)
Telefon 992. — Elvállal p a t k á n y o k teljes kiirtását is. „Radikális patkányirtószer" tége— —
lyenként is k a p h a t ó .
— —
Számos elismerés.
Számos elismerés.

'sbsibbihnhhbseai

Izzad vaiame ly test
Ugy h a s z n á l j a a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért k a p h a t ó Leinzinger
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
250

APRU H1BDETESEK. része?

Fájós fogára vegyen
m i e l ő b b a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért k a p ható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában S z e g e d ,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h as z e s z " által. Ára 1 kor.
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestö az
o r s z á g o s a n elismert Leinzinger-féle. Ára 2 k o r o n a .
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S z e g e d ,
Széchenyi-tér.
250

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „ H a j r e s t o r e r "
h a s z n á l j a . Ára 2 k o r o n a .
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok dicsérik a
Leinzinger-féle
g y o m d r e s e p p jó h a t á s á t
ü v e g j e 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged

4 DÉLMAGYARORSZAG.

Szeged,

1915. julius 27.

V Á R N A Y L
•

politikai

napilap

kiadóhivatala.

*r
Kárász-utca 9. szám. I 1
j Telefon: 81.

j

Csekkszámla: 5512. j

Könyvnyomdái tnüintézete,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző gyára
minden e szakmákba vágó
• *

*

..... .

politikai

..

napilap

kiadóhivatala.

Könyv-, zenemű-, papír- és
M. kir. csendőrségi,
községi, közigazgatási és ügyvédi nyomtatványok raktára!!

írószer

nagykereskedés.

Irodai felszerelési cikkek,
üzleti- és másolókönyvek,
iró- és másoló-tenták, toll,

munkát izléses kivitelben

itatós, törlőgummi, pecsét-

ésszolid árak mellett készít.

viasz n a g y v á l a s z t é k a .

• u i i v i i tollszárak 1 koronától 25 koronáig.

Asztali tintatarfiók.

Levélgyűjtő s z e k r é n y
pléhből, kulcscsal.

* • a a r t a M t t : PÁSZTOR JÓZSEF, KUdótalajdttU*: VÁRNAY h.

Legfinomabb

levélpapírok

nagy választékban.

Nyomatott Vénuiy L. kftnyvmyomdájibM, Stegetow.

