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LONDON: (Reuter-jelentés.)
Éjfél előtt
több ellenséges légliajó a keleti és délkeleti
Partoknál és a Themse torkolatánál bombákat vetett le. A támadás még folyamatban
van. (:M. T. I.)
LONDON: (Reuter.-jelentés.) A ma éjsz(jlia\ légitámadásnál nyilván
nagyszámú
léghajó bizötiyos időközökben Lincoln, Norfolk, Cambridge, Essex, Kent és Unpington
fölött /épült el. Válogatás nélkül bombákat
vételitek katonailag
jelentéktelen
helyekre.
fA Wolff-ügynökség megjegyzése:
Az eredeti túvíAat itt meg van csonkítva.) Egy helym az elhárító ágyuk léptek működésbe,
'azt hisszük, hogy jó eredménnyel. A részletek hiányoznak, (M. T. I.)
LONDON:
Az angolok
megszállották
iDoidonát, a német kéletafrfcai vasat mentién.
Á Reuter-ügynökség jelenti: Az angolok
(
megfészkelték magukat a németek főösszekötö vonalán,
KRISZTIÁNIA: Angliából érkezett utasok elbeszélik, hogy a julius 28—29-iki Zeppelin-támadás
igén nagy kárt okozott.
A
támadásnak sok ember áldozatul esett, vagy
megsebesült.
BUKAREST:
A tőzsdén a magyar es
német értékék árifolyama 12—15 százalékkal emelkédétt;.a
magánforgalomban 20%-t
is elér az árfolyamok emelkedése.
A hangulat ültaláUan bizakodó.
Az a vélemény,
hogy a román háborús \hangulat a russzofilek mdnövérének volt tulajdonitható, melyét
azónban
az illetékes körök
megfékeztek.
Románig, és a központi hatalmak közt fennálló jó viszonyt semmi sem befolyásolhatja.
BERLIN:
A Wolff-ügynökség
hosszú
háborús kimutatási közöl, amelyben ismerteti az elmúlt két év tengeri
vészteségeit.
A kimutatás
szerint a háboru két évében
Anglia és szövetségesei 49 hadihajó egységét vészitettek 562,250 tonna viz kiszorító
képességgel; mig Németország csak 30 egységet vészitett
191,531 tannja tartalommal.
Ezenkívül az antant 58 esetben a legdurvább
módon megsértette a nemzetköziség
szabályait.
KRISZTI ÁNI A: A Krosford gőzös Ber..
genbe érkezett legénysége, mely julius 28-án,
'U Zeppelin-támadáskor
Hallban
időzött,
elbeszélte,
hogy a német bombák
rémes
'hatást idéztek elő. A kár több millió. A léghajók egy órán keresztül folyton bombákat
hajigáltak, azután sértetlenül nyugat felé eltűntek.
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Az oroszok támadásait
mindenütt visszavertük.
m&zu

es 7G \
BUDAPEST, agusatuis 1. (Közli a >mifniiszitiejreMki sajtóosztály.) Molodylovnál,
Kclomeától északnyugatra az ellenségre
nézve a harcok tegnap ís teljes eredménytelenséggel végződtek; támadásai meghiúsultak.
Buezaezuál a harci tevékenység délben
valamelyest ellanyhult. Velesniovnál az
oroszoknak egy éjszakai támadását teljesen
visszavertük.
Luaktól délnyugatra és nyugatra is az
ellenség nyilván rendkívüli nagy veszteségei által kényszerülve szünetelteti támadásait. Ellenben a felső Turyától északra, továbbá a Stochod könyökben, Kaszowkánál
és a Saruyból Köveibe vezető vasúttól
északra nem csökkenő hevességgel folytatja rohamoz ásait. Mindenütt visszavertük
részben már tüzelésünkkel, részben k é z /
tusával.
Az északkeleti harcvonalon a Pripjetöl
délre julius havában összesen 90 orosz tisztet és 18.000 főnyi legénységet fogtunk el
és 70 géppuskát zsákmányoltunk.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, augusztus 1. A nagy főhadiszállás jeleníti: Egy Wulka ellen (az Oginszki csatornánál) elszigetelten előrenyomuló orosz századot német osztagok előretörésükkel megsemmisítettek. Lsgischintöl

német osztagok megsemjulíusban 18.090 foglgot
zsákmányoltunk. —

nyugatra a tegnap jelentett harcokban több
mint hetven foglyot ejtettünk. A Naroc-tónál mindkét oldalról fokozott tüzérségi harc
folyt. A tótól keletre egy ellenséges zászlóalj támadását véresen visszavertük.
A Stoohod-arcvon al ellen az oroszok
továbbra is eredménytelen támadásokban
merítették ki erejüket. Az oroszokat Smolarynál és ettől északra háromszor kényszeritettük tjüzelésünkkel visszafordulásra.
Porsknál pedig (a kovel-rovnoi vasúttól
északra) ellentámadással vetettük vissza
őket. Wittenietz és Kischielin között mintegy hatszor hiába támadták. Wltonietznél
egyes árkok birtokáért elkeseredett harc
folyik, ö t tisztet és több mint 200 főnyi legénységet elfogtunk. A Turyától délre jár :
ör- és kézíigránátharook.
Linsingen tábornok csapatai julius havában 70 tisztet és 10.998 főnyi legénységet
elfogtak és ötvenhárom géppuskát zsákmányoltak.
Bothmer gróf tábornok hadseregénél
BurkanowtóD délnyugatra az oroszoknak
egy kis előretörése zárótüzünkben összeomlott. A Koropiecz-szakaszon Buczacztól
nyugatra élénk harci tevékenység. Tegnap
itt nem voltaik nagyobb ellenséges támadások. Utolsó harcokban kettöszázhetvenegy
oroszt ejtettünk foglyul.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Zeppelinek támadása London ellen.
— A léghajók eredményesen bombázták a keleti partvidék
telepeit is. —
BERLIN, auguszitűs 1. A Walff-ügynölkisiég jeleníti: Több tengeri léghajórajunk
a julius 3I-röI augusztus tere virradó éjszaka Londonit és Anglia keleti grófságait
eredményesen megtámadta és ez alkalommal parti eröiimüveket, védő ütegeket, valamint katonailag fontos ipartelepeket bőségesen és látható eredménnyel bombázott.

katonai

Valamennyi léghajónk sértetlenül tért
vissza, a heves Kivetés ellenére, amelyet
már a felvonulás alkalmával kezdett meg
az ellenség tengeri hadereje.
A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR
FÖNÖKE.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Balkánon változatlan a helyzet.
BUDAPEST, agusztus 1, (Közli a mi•ni'szterieinölki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren jelentős esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,

BERLIN, augusztus 1. A nagy főhadiszállás jeleníti: A balkáni harctéren nem
volt lényeges esemény.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

1

A mérnöki hivatal működése,
A számonkérőszék, amelynek az a hivatása, hogy a városi kormányzat szerveinek működését ellenőrizze, jiulius 20-án megkezdett vizsgálatának eredményét jegyzőkönyvibe foglalta és mint a szegedi közigazgatás mai állapotát feltüntető hiteles jelentést, szabályszerűen fölterjeszti a belügyminiszterihez. A jegyzőkönyv szerint, amelybe betekintést nyerhettünk, a városi kormányzat működése ellen a vizsgálat során
általában nem merült fel számottevőbb gáncsolni való, a jelentésből tehát a belügyiminiszter meggyőződést szerezhet arról, hogy
á szegedi közigazgatás szervei jól funkcionálnak. Amidőn ezt általánosságban megállapítjuk, szóvá kell tennünk a jegyzőkönyvnek azt a részét, amely a mérnöki
hivatal működésében súlyos szabálytalan
ságokat tár feli A mérnöki hivatal a városi
közigazgatásnak egyik legfontosabb szerve,
amelynek működéséihez kardinális érdekek
fűződnek és igy azok a mulasztások és hibák, amelyeket a mérnöki hivatal vezetésében a számonkérőszék tapasztalt, igen érzékenyen érintik a városi kormányzat életképességét. A városfejlesztési és városépítő
tervek helyes és gazdaságos keresztülvitele
nagyobbrészt a mérnöki hivatal működésétől
függ. A hivatását kellően nem teljesítő mérnöki hivatal százezrekre rugó anyagi károsodást jelenthet a városra és gáncsot vethet
a legokosabb városfejlesztési politika érvényesülése elé. Ép ezért nem lehet hallgatással mellőznünk azt a számonkérőszék jegyzőkönyvében leszögezett tényt, hogy a mérnöki hivatal működésében olv anomáliák
vannak, amelyek komolyan veszélyeztetik
a város fejlődését. A háború után. amikor a
városfejlesztési és városépítő tervek végrehajtására, mint reméljük, nagyobb alkalom
nyili'k, fokozottabb mértékben van szükség
oly mérnöki hivatalra, amely feladatának
meg tud felelni és igy hangos kifejezést kell
adnunk annak a véleménylünknek, hogy a
mérnöki hivatal működésében
tapasztalt
rendellenességeket sürgősem,— és ha másképen nem lehetséges — provizórikusan
meg kell szüntetni, az eddigi szabálytalanságokat orvosolni és a jövőben lehetetlenné
tenni.
Amint a számonkérőszék jelentéséből
kitűnik, a mérnöki testület tagjai között fennálló bizalmatlanság a legfőbb oka a bajoknak, amelyek az eredményes együttműködést akadályozzák, aminek következtében
viszont a város számos érdeke szenved sérelmet. A mérnöki hivatal működésében tapasztalt zavarok előidézésében szerintünk a
vezetés, a rendszer is hibás. A város közérdeke parancsolólag követeli, hogy ezek az
állapotok megszűnjenek, mert elvégre ilyen
nagy városban, mint Szeged, nem elégedhetünk meg pusztán azzal, hogy a bajokat
megállapítsuk, hanem gondoskodnunk kell
— még pedig idejében — arról is. hogy a
mulasztások pótoltassanak és a mérnöki
hivatal működésében rövidesen üdvös változás jöjjön létre.
A belügyminiszter, akihez a számonkérőszék jegyzőkönyvét fölteriesztik, bizonyára módot talál majd arra, hogy a szegedi mérnöki hivatalban rendet teremtsen.
Hogyan, miképen, nem a m-i dolgunk. A ml
kötelességünk csupán az, hogy a rendszerváltozásnak szükségességét hangoztassuk.
Azt hisszük, hogy az illetékes tényezők nem
fogják halogatni az) ügy rendezését, mert*
a városnak és a polgárságnak számos jelentős érdeke megköveteli, hogy egy hivatása
magaslatán álló mérnöki hivatal intézze azokat az ügyeket, amelyek a mérnöki hivatal
utján és közreműködésével nyerhetnek célszerű megoldást.
Távol áll tőlünk, hogy a mérnöki hivatal egyes tagjainak képességeit érintsük és
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vitássá tegyük. Meg vagyunk győződve arról, bogy hasznos együttműködéssel a mérnöki hivatal meg tud majd felelni azoknak
a feladatoknak, amelyek szép hivatásának
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Szeged, 1916. augusztus %
körébe esnek és hogy az eddigi káros rendszer megszüntetésével a mérnöki hivatal
közmegelégedésre töltheti be a város fejlődésére nézve igen fontos rendeltetését.

A tmndék állásait 2 0 0 méter kiterjedésben felrobbantották a németek.
BERLIN, augusztus 1. A nagy főhadi- szétromboltuk a franciák állását, mintegy
szállás jeleníti: A Sommetól északra szű- kettőszáz méter kiterjedésben. Az ezután
kebb területre szorítkozó, de elkeseredett előrenyomult járőreink néhány foglyot ejharcok folytak, utórezgéseiként a julius 30- tettek.
án lefolyt nagy harcoknak. A FoureauxEllenséges felderítő osztagok vállalkoerdötöl nyugatra a keskeny arcvonalon be- zásai Labassétól nyugatra, Hulluchitól északnyomult angolokat kivetettük. Maurepas vi- ra, Loostól délre és Remistől délkeletre
dékén egy nyolc hullámban előrevitt ellen- meghiúsultak.
séges támadásit teljesen visszavertünk. KözAz ellenség Werviedben, a belga Covetlenül a Somnietöl északra az est folya
niismeben és más ez arcvonal mögött fekvő
mán előretört franciákat a Momacu major- helységekben bambavetésekkel lényegtelen
nál elkeseredett harc után egyetöl-egyig katonai károkat okozott. A lakosság köréVisszavertük.
ben számosan estek áldozatul a bombaveA Sommetöl délre mindkét oldalról tésnek.
élénk tüzérségi harc folyt, ép ugy a MaasTegnap és Július 30-án a Somme teríitól jobbra, különösen a Thiaumoní-Fleury- . létén vonalainkon belül egy-egy ellenséges
szakaszon és ettől keletre. Itt tegnap reg- repülőgépet szedtünk le védötüzünkikel.
gel kézigránáttal felfegyverzett ellenséges Egy másikat pedig Lihonsnál légi harcban
csapatok elöretörréseit utasítottuk vissza. lőttünk le.
Fiireytöl északra terjedelmes robbantással
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

Az aoSaof 3 5 0 . 0 0 0 embert veszített
a nyugati offenzívában.
— A német vonalat seholsem tudták megingatni. —
Miután a Somme területén megindult
angol-francia támadás, ahogy az angolok
hirdették, „Great sweep" (a nagytakarítás)
most már egy hónapja tart, mely időn belül ellenfeleink korábbi dicsekvése szerint
döntésnek már minden körülmények között
be kellett volna következnie. Érdemes
Vizsgálódás tárgyává tenni, hogy mit is értek el tényleg ez idö alatt. Elönyomulásukkal ugyan a német arcvonalait egy darabon
28 kilométer szélességben és átlag 4 kilométer mélységben benyomták, mindazonáltal ök maguk sem akarják a julius 20., 22.,
24. és 30-án szerzett tapasztalataik után
állítani, hogy a Hémet vonalat akárcsak
egy helyen is megingatták volna. E siker az
angoloknak óvatos becslése szerint legke
vesebb 230.000 emberébe került. A franciák
veszteségeinek felbecsülésére jelen esetben
ugyan biztos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de noha a franciák harcban ügye-

Az orosz tábornokok
az offenzíva abbahagyását
követelik.
BUKAREST, auguszltus 1. A „Politík"
jelemti: Bruszilov tábornok emlékiratot intézett a cárhoz, amelyet Suvajev hadügyminiszter nyújtott át a cárnak. Az emlékirat a csapatok kimerülésére való tekintettel
az offenzíva folytatását lehetetlennek mondja. Az emlékiratot Lesiczky, Scserbacsev,
Ksledyn és Sacharov írták alá, akik a főhadiszálláson Bruszilov elnöklésével a hadügyminiszter jelenlétében haditanácsot tartottak. A hadügyminiszter közölte a kormány határozatát, amely szerint a hatalmas

sebbek, mégis nekik is erös veszteségük
kell hogy legyen, minthogy a harcokbél ők
vették ki a főrészt. Ellenfeleink összes
vesztesége tehát mintegy 350.000 emberre
rug, mig a mi veszteségeink bármilyen sajnálatosak legyenek is ezzel számszerűleg
egyáltalán össze sem hasonlíthatók. Emellett az offenzíva lassú előrehaladása következtében bőségesen volt időnk arra, hogy
jelenlegi első vonalaink mögött ismét kiépítsük azon állásokat, melyeket előbb elvesztettünk. Ezen adatok helyes világításba helyezésére meg kell említeni, hogy
a Maas területen, Verdimnél a harcok első
hónapjában több mint ikét akkora területi
nyereséggel szemben még 60.000 főnyi
veszteségünk sem volt, mig a franciáknak
ugyanott, ugyanazon időben legkevesebb
100.000 emberük veszett oda.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,]
offenzíva minden áron folytatandó volna,
mert ez az offenzíva utolsó a jelenlegi háborúban. Bruszilov a kormány parancsa
értelmében nyilatkozott, a tábornokok azonban határozott hangion kijelentették, hogy
az offenzíva lehetetlen, mert a csapatok
állapota annyira sem nyújt biztonságot,
hogy az elfoglalt állások tarthatók lehessenek.

Az olasz fronton nincs
jelenfős esemény.
BUDAPEST, agusztus 1. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren jelentős esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
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Rendet sürget a számonkérőszék a mérnöki
hivatalban.
— Jelentés a városi hivatalok másfél évi munkásságáról. —

(Saját tudósítónktól.) Julius 20-án kezdődött dr. Cicatricis Lajos főisipán elnöklésével a számonkérőszék ülése. A vizsgálatokat tartó 'bizottság nagyjából mindent rendben talált és ez dicséretére legyen mondva
a város tisztviselőinek, mert — mint az
alábbi részletes felsorolásból kitűnik — aktaszám volt bőven és a vizsgálat az 1915-re és
16. első felére terjedt 'ki. amikor a háború
miatt megfogyatkozott létszámmal dolgoztak a városi hivatalok. A számonkérőszék
észrevételeiből ezen a helyen a 'következőket emeljük ki. A katonai ügyosztály hatás-"
körét szükségesnék látja kibőviteni olyan
ügyek önálló intézésével, amelyek nincsenek
kifejezetten tanácsi hatáskörbe utalva. A
községi biró katonai szolgálatot teljesit, ezt
a tisztséget tehát más hivataloktól kirendelt
tisztviselőknek kell állandóan ellátni. A számonkérőszék arra az esetre, h a a községi
'biró a katonai szolgálat alól nem volna felmenthető, szükségesnek tartja, hogy egy
nyugdíjas tisztviselő alkalmaztassuk községi
'bírónak megfelelő tiszteletdíj mellett.
Az e g y e s hivatalok ügyforgalmáról a
következő kimutatás nyújt tájékoztatást:
A polgármesteri
hhpü\albtm
feldolgozandó volt 1915. évben 12524 ügy darab, a
melyből valamennyi véglegesen elintéztetett, pénztár vizsgálat valamennyi pénztárnál négyszer tartatott. A mult félévről viszszamaradt 8 fegyelmi ügy, megimdittatott 6
u j ügy; ezek közül ideiglenesen 11, véglegesen 3 ü g y intéztetett el. Az 1916. év I. felében elintézendő volt 8365 ügy, amelyiből nem
m a r a d t hátralék. Minden pénztár vizsgálat
alá k e r ü l t egyszer; a fegyelmi ügyekből a
mailt évről visszamaradt 11 u j ügy, megindult 1, ezek közül ideiglenesen 10, véglegesen 1 van elintézve.
Az ,1. tanáicsi ügyosztálynál elintézendő
volt 1915-lben 6327 ügydarab, ebből ideiglenesen 17, véglegesen 6095 intézteit el. H á t r a lékban m a r a d t 15 ügy. Az 1916. év első felében e l i n t é z e n d ő volt 3875, ideiglenesen elintézve 134, véglegesen 3590, hátralékban maradt 151 ügy.
,A H. tanácsi ügyosztálynál érkezett 1728
ügydaráb, véglegesen elintéztetett 1719, hátralék 9 darab. Az 1916. év I. felében érkezett
821 darabból véglegesen elintézve van 590,
hátralók 231 dilb.
A 111. tanácsi ügyosztályjhoz 1915. évben
•beérkezett 12801 ügydarab közül hátralék
nem maradt. Az 1916. é v I. felében beérkezett 6133 ü g y közül 178 ideiglenes, 571.1 végleges elintézés mellett 204 drlb bátralék maradt.
A IV. tanácsi ügyosztályban 1915. évben ,6229 tanácsi és 465 kihágási ügydarab étkezett be, és elintéztetett 6 tanácsi ügy kivételével. Az 1916. I. felében érkezett 2790 tanácsi ügy, hátralékban maradt ,10, és 231 kihágási ügy, hátralékban m a r a d t 6 drb.
Az V. tanácsi ügyosztályiba 1915. évben
15402 ügyszám érkezett s ebből valamennyi
véglegesen elintézést nyert. Az 1916. évben
érkezett 7934 ügydarab, amelyek közül véglegesen 7059 intéztetett el, hátralékban maradt 875 darab.
A VI. tanácsi ügyosztályba beérkezett
1915-lben 5268 ügydarab, 5067 végleges elintézést nyert, hátralék 1 drb. Az 1916. év I.
felében érkezett 2956 iigydarab, véglegesen
el van intézve 2944 drb., hátralékban van 12
darab.
. ,
i
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A VII. tanácsi ügyosztályban 19,15. évben 334 ügydaráb érkezett s 333 elintéztetett,
hátralók 1. A főjegyzői hivatalnál 11, közgyűlésről 652, felterjesztés és átirat adatott
' ki; az igazoló választmány 4, a biráló választmány 1 ülést tartott. Az 1916. óv I. felében feldolgozandó volt 92 ügydarab, ezek

közül 2 m a r a d t hátralékban. A főjegyzői hivatal 6 közgyűlésiből 407 véghatározatot dolgozott fel; a (biráló választmánynak nem
volt ülése, az igazoló választmány 1 ülést
tartott.
A VIII. tanácsi ügyosztálynál 1915. éviben 27, 1916. év I. felében 10 darab volt elintézendő, hátralék nem maradt.
A városi árvaszéknél 1915. évben 14633
ügy darab érkezett be, melyek közül hátralék nem maradt, az 1916. évben beérkezett
7899 ügy közül ideiglenesen 56, véglegesen
7843 drb intéztetett el, hátralék szintén nem
maradt. A közgyámi hivatalba 1915. évben
beérkezett 6439 drb közül 259, ideiglenesen
6180 drb véglegesen elintéztetett, hátralék
nem maradt.
A tiszti ügyészséghez beérkezett 1615.
évben 7221, 1916. évben 2892 ügydarab, valamennyi véglegesen elintéztetett.
A tiszti főorvosi hivatalba beérkezett
1915. évben 4525, 1916. évben 2686 ügydaráb,
hátralék nélkül feldolgoztatott.
A mérnöki hivatalhoz 1915. évien 7699
ügydarab érkezett. Ebből ideiglenesen elintéztetett 39, véglegesen 7658, elintézetlenül
maradt 2 drb iigydarab. 1916. I. felében feldolgozandó volt 4322, ideiglenesen elintéztetett 56, véglegesen 42(15, hátralékban m a r a d t
51 ügydarab.
A mérnöki hivatal felülvizsgálati és leszámolási osztályánaik 1915. évi 172 darabjából ideiglenesen elintézetett 1, vóglegt-en
169 darab, hátralékban m a r a d t 2 ügy, 1916.
évben elintézendő volt 55 ügy közül végleges elintézést nyert 53, hátralék 2 ügydarab.
A számvevőségnél 1915. évben beérkezett
28808 ügy végleges elintézést nyert. Az 1915.
évben érkezett 13320 iigydarab szintén.
A könyvvivői hivatalnál feldolgozandó
ügydaralbok m i n d a két évben végleges elintézést nyer teli,
A városi adóhivatalba 1915. évben 22745
nj ügydaráb érkezett, amelyekből az 19(14.
óv végén maradt 3261 drb hátralékkal együtt
összesen elintézendő 26096 darab közül véglegesen elintéztetett 25322, hátralék 684. Az
1916. évben a hátralékkal együtt feldolgozandó volt 13201 darab, ebből véglegesen
12245, ideiglenesen 309 ügy intéztetett el,
hátralék mutatkozik 647 darab.
A rendőrim-ósághoz beérkezett 1915. évben 6405 ügydarab, ezek mindegyike végleges elintézéssel láttatott el, az 1916. évben
beérkezett 831 drb közül, ideiglenesen.,.245,
véglegesen .2586 drb intéztetett cl, hátralék
nincs.
A levéltáros jelentése .szerint a hivatalhoz érkezett meghagyások, levéltári iktató
és mutató könyvek készítése nyilvántartások, az anyakönyvi ügyek bejegyzése mind
a két évben hátralék nélkül elintéztetett.
A községi bíróságihoz 1915. érvfben beérkezett 1851 drb és 1916. évben érkezett 7.53
drb közül valamennyi végleges elintézéssel
feldolgoztatott.
A gazdászi hivatalnál 1915. évben feldolgozandó volt 2908 drb., ideiglenesen elintéztetett J08, véglegesen 2800 drb. Az 1916. évben beérkezett 1667 drb közül 167 ideiglenesen, 1500 darab véglegesen elintéztetett, hátralék nélkül.
A leltárbiztosi hivatalnak 1915. évben
6303 ü g y d a r a b j a érkezett, ezek véglegesen
elintézést nyertek, az 1916. év I. felében érkezett 3296 drb közül ideiglenesen elintéztetett 510, véglegesen 2765, hátralék 21 drb.
A kapitányi hivatalihoz 1915. évben beérkezett 34606, a bűnügyi osztályhoz beérkezett 4653 ügydarab, melyek közül a bűnügyiek véglegesen feldolgoztattak. A kapit á n y i ügyek közül h á t r a l é k b a n m a r a d t 442.
Az 1916. évben a kapitányi hivatalban fel-

dolgozandó volt a mult évi hátralékkal
együtt 17736 ügy, amelyekből 487 drb mar a d t elintézetlenül. A bünügyi osztálynál
1916. éviben 2521 ügy érkezett, amelyek köziül 235 h á t r a l é k b a n maradt.
A számonkérősizék a kimutatásokban
feltüntetett tevékenységet tudomásul vette
azzal, hogy azok a hivatalok, melyeknél nagyobb számú hátralék mutatkozik, felhivandók lesznek, liogy ezt 60 nap alatt dolgozzák
fel és a n n a k megtörténtét, v a g y az akadályokat a polgármesteri hivatalnál jelentsék
be.
•A városi hivatalok munkásságának ez
után a formai megítélése után észrevételeit
is elmondja a számonkérőszék. Ezek közül
egy-kettőt már közöltünk, azt a részt, amely
a mérnöki hivatalról szól, szórói-szóra ide
iktatjuk:
A mérnöki hivatalnál a vizsgálat alá
vétetett a felülvizsgáló mérnök hátralékképen bemutatott két ügydarabja.
A 4352—(1915. tanácsi és«8—1915 fv. szánni és a köztisztasági telep felülvizsgálatára
vonatkozó ós ,folyamatba levő ügynél a számon kérőszéknek észrevétele ninicsen.
A 47027—(1915. tanácsi és 177—1915. fv.
f
számú és a vágóhídi Ileszlényi és társa féle
qpitkezés leszámolása ügyénél a következő
észrevételek merültek (fel:
Mint/hogy ez az ügy ínég 1915. évből származik ós benne azóta még semmi
himtalos
intézkedés nem történt, a késedelem okárol
külön igazoló jelentés lesz bekivánandó.
Tapasztalta a számonkérőszék ós kifogás
tárgyává teszi, liogy ennél az építkezésnél a
pótjíminkék megrendelésére
\a mérnöki
hivatal tanácsi engedélyt nem kért, sőt ezeknek a póÁmunkákwak ntólpyos
engedélyezése iráni sem.
intézkedett.
Észlelte még a számonkérőszék, hogy a
főmérnök ebbén az ügyben a tanácsház bitzdftt ellentétes jelentéseiket
láttamozott.
iügy as zéban forgó ügynek, . mint a
még vizsgálat t á r g y á v á tett s a Kossuth Lajos-sugár ut második szakasza kövezéséinek
felülvizsgálati ügyénél, amiely 26280—1916.
tanácsi és 73—(1915. f. v. mérnöki szám alatt
fekszik, tapasztalta még a számonkérőszék,
liogy a mérnöki hivatal tagjai közt a bizalom hiáwyta ad agy ült működést
akadályozza,
s a köztük fennálló személyi ellenit,étek miatt
az ügyek ellátása
szenved,
iFelhivijuk ennélfogva a polgármesteri
hivatalt, liogy a most részletezett észrevételek tekintetében rizsgáláW
tartsam, annak során a tényállást és az egyeseket
terhelő felelősséget állapítsa meg s megfelelő
szigorú intézkedésekkel ihasson oda, hogy
ezek a kifogásolt jelenségek a mérnöki hivatalnál megszűnjenek.

(olajos, p e f r ó l e u m o s )

eladók

Várnay L. Szeged,
Kárász-utca 9.
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Vélemény a Ferenc Józseföszföndij pályázathoz.
László Gyula kezdő volta, ugy a festészet, mint a szobrászati terén az első pillanatokra is szembe szökő, ámbár a festészet
terén, egészen más szempontok vezették,
mint a szobrászatnál. Teljesen gyakorlat és
iskolázatlanság Ihiányára vall a kifejezést
módozatok, a technika ökonómiájának teljes
nem ismerése. A pasztell rajzot ugy kezeli,
mint az olajfestményt/, egyszer
egy-egy
részt ugy és olyan aprólékos gonddal kezei,
amit csak a némileg tanult ember semmi
szin alatt sem enged meg magának, másutt
egész flott modorban tart fontos részleteket. Ez a bizonytalanság, ez a kapkodás,
más egy és ugyanazon müvében is látszik,
de még 'határozottabb alakot ölt, 111 a a festményeit a szobraival vetjük a szempont szerint össze. „A vén betyár" c, képén maga
az arc a minuciózitásig pontos fotográfia,
viszont maga a test szabados, flott, tradíciókhoz és iskolázott szemékihez állitva valóságos merénylet: művészethez értők előtt
sok reményekre feljogosító szymptoma. A
hátíerezés, millliő teljesen kezdetleges és
értéktelen. Atyja arcképe jelentéktelen dolog, csak egyet bizonyít: tűid eltalálni. És a
mai korban már ez is valami. — A szclbor
egy giccs. Emlékezetben kialakult normatívák szabványos megalkotása. Ismét tud
mintázni, jobban: van a mintázáshoz tehetsége. A kezdők ismeretes ragaszkodása a
formákhoz: a természetábrázolás inferióris,
kielégitő nyugalma. A szobor szép, mint egy
divatlap modell alakjai, egyéb semmi. Figye
lemre méltó egyedül a. szobor háti része,
ahol a gyakorlati tapasztaltságra utal a
formák hullámos felbontása kisebb lapokra,
ami mindig — a fénytörések, árnyékok vibrálása folytán életteljessé teszi az anyagot.
Igen ismert, régi, iskolás szabály, neim is
okvetlenül szükséges (hozzá a saját t a p a s z talat, egy intelligens embernek
elégséges,
ha egyszer, esetleg kávéházi asztal mellett,
figyelmeztetik rá. Legnagyobb mértékiben
kezdőre vall a szobor drapérikus része. Az
a ruha redőzet lehet vatta, vagy ebből alkotott felhő, viztorlódás, hullámzás stb. épen
ugy, mint alhogy ruiharedőzet, respektive
ezek egyike se.
A szobrász teljes kezdő volta, tájékozatlansága akkor tűnik kii teljes mértékben,
ha a szobrot összehasonlítjuk a modellel,
illetve annak fényképeivel, akit ábrázolni
akar. Itt nyomulnak előtérbe azok az ellentmondó momentumok, amik a festői kezelésével szembe helyezkednek. Amig ugyanis,
mint festő: Bastien Lepage vagy Nalpollenként ragaszkodott aprólékos utánzásához a
modelljének, és a legtöbbször sikerült is ez
nekii, addig a szobornál ezt az eltalálási képességét teljesen meghamisította a szép szoborról alkotott eddigi begyökeresedett akadémikus felfogása. Ha a szoborról elmondhatjuk is, Ihogy az egy banálisan szép alkotás, viszont mint arcképről meg kell jegyeznünk, hogy, mint ilyen, abszolút rossz.
Ezekhez a megállapításokhoz elégséges a
szobor proporrionális összehasonítása a fotográfiákkal. A menyasszony feje karakterben egészen más, mint a szobor. A szobor
szóp, a modell feje több ennél: érdekes, sőt
értékes qualitásokat mutató. A fejtető a modellnél egyenesen szaladó, a szobron Ívelten

boltozott, igaz, hogy igy nőiesebb. A szemek
a modellnél hátul, mélyen állók, a szobron
normálisak. Az orrcimpa tengelye felfelé, a
száj irány lefelé irányul az eredetinél, de a
szobornál mindkettő tengelye normálisak
vízszintesre hozva. Az eredeti, pallia (felső
ajak) hosszú, a szobron normális. A hármas
viszonylatok az eredetinél következők: homlok! rész normális, orr abnormisan rövid,
fitos és felfelé álló, ajk és áll rész abnormisan hosszú, erősen hátra szaladó. Ezzel
szemlben a szobrász mindaihárom proporaiót
egyformára vette, (akadémiai szabály) és az
áll részt előre hozta. A modern szépség helyett egy elcsépelt szépséget alkotott, ami
már művészeti iskolázatlanságra vall, amig
a többi fogyatékosságok csak technikai természetűek.
Ami a művészeti kvalitásait illeti László
Gyulának, h á t ez tisztára lelki természetű
kérdés. Hogy valaki művész lesz-e, vagy
sem, azt tisztára a lelkülete határozza meg.
Kitűnően festhet, faraghat valaki, anélkül,
hogy a művészethez csak köze is volna és
viszont Robusztus ösztönélet impulziv lélek,
a képzelő erő abnormis fejlettsége ezek az
elasztikus fogalmak jelenthetik nagyjában a
művészi hajlamosságot. Mindegyikből van
László (Gyulában is. Ez inkább egyéniségének személyi megfigyeléséből állapítható
meg. A müveiben is határozottan megállapítható: helyenként. „A vén betyár" arckifejezése megdöbbentően erős. Ezt az arcot soha nem fogom felejteni és ez óriási szó! —
Lesz-e belőle nagy érték, vagy sem, bizonyosra meg nem állapitható, mindenesetre
helyes a fejlődésében támogatni.
Hogy a szobrot ő csinálhatta-e, vagy
sem, erre a kérdésre határozott igen-ml kell
válaszolnom, több esetet tudok saját tapasztalatomból is, amikor első mintázásra különbet is csináltak a szóban forgónál.
Tisztára szubjektív okokra támaszkodva, egyéb tárgyi bizonyítékok híján tagadásba venni a szerzőséget sem okunk, sem jogunk nincsen.
Kollányi
Boldizsár.

Kiélesedik a konfliktus
Anglia és Amerika között.

líázeg-ecl, 1916. augusztus 2.
alapjául szolgáló elv érvényességet nyer,
akkor még az Egyesült-Államokban lévő kereskedők és általában amerikaiak is büntetésnek volnának alávethetök ós bármiféle üldözésben részesülnének olyanok is, akik a
fekete listán szerepelnek. Az Egyesült-Államok kormánya figyelmezteti az angol kormányt, hogy az amerikai polgárok teljesen
jogkörükön belül maradnak, ha megkísérlik,
hogy bármely hadviselő állami lakosságával
vagy államával kereskedelmet folytassanak.
Ebben csakis a pontosan
meghatározott
nemzetközi szokásoknak és megjegyzéseknek vannak alávetve, amelyeket az angol
kormány, miként az Egyesült-Államok kormánya gondolja, túlságosan könnyen vesz
és tulgyakrau hagyott figyelmeztetés nélkül. A fekete listák bevezetése félretolja az
emiitett nemzetközi megállapodásokat, elitéi meghallgatás nélkül, büntet előzetes bejelentés nélkül.
Kétségtelen,
hogy _ az
amerikai kormány nem nyugodhat bele ilyen
motívumokba,
hogy büntető eljárásokban
részesítsék saját polgárait. Az angol kormány nem várhatja tőle beleegyezését ahóz,
hogy polgárainak neve egy elfogultság szülte listára helyeztessék. Az Egyesült-Államok
kormánya az angol kormány figyelmét felhívja a semlegesek jogai és a semlegesek
kölcsönös viszonya szempontjából előálló
aggasztó következményekre, amelyekkel egy
ilyen eljárás szükségképen járna.

Harc a toBezzai ícüsikért.
Lugano, augusztus 1. A Secolo azt a
megjegyzést fűzi C a d o r n a jelentéséhez,
hogy az osztrák-magyar ellenállásnak a
Monté Cimore-n csak időnyerés a c é l j a , hogy
a tonezzai fensik védelmét jobban előkészíthessék, mert az olasz hadvezetőség
energikus operációkba fog kezdeni a fensikon.

— Anglia válasza az Unió jegyzékére.Köln, augusztus 1. A Kölnische Zeitung
jelenti Washingtonból:
Az angol
nagykövet
a kormánynak ina formális Írásbeli nyilatkozatot nyújtott át, amelyben kijelenti, ho)gy
nem kéiiül a fekete listára az olyan cég, a
melyről nem bizonyul be, hogy
ügynöksége
Németországnak,
illetve, hogy
pénzt küld
Németországnak.
(M. T. 1.)
Köln, augusztus I. A Kölnische Zeitung
jelenti Washingtonból: Az Egyesült-Államok
a fekete listák dolgában Angliához intézett
válasza kifejti, hogy a bojkottot jelentő fekete listákról a nép ési a kormány a legfájdalmasabb meglepetéssel értesült. A kormány ezt a semleges
kereskedelemre
való
beavatkozásának
tekinti, amely ellen kötelessége a leghatározottabb
formában
tiltakozni. Ennek a politikának irányai és kihatásai rendkivül nagyok. Ha a fekete listák
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Adakozzunk a rokkantaknak
és a világtalan katonáknak!

Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be.

^

s

Szeged, 1916. augusztus 2.

HÍREK
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Ön nem kap
a traífikos kisasszonytól cigarettát, kedves
X. ur, ön sem kaip, kedves Y. ur, de én ka J
pok. Amig önöknek, mint betanult leckét
mondja az angyali nő, hogy:
— iCsak .dráma és sport van, ide szolgálhatok esetleg sporttal és drámával is, —
addig szerény személyiségemet illetőleg benyúl egy ravaszul elrejtett hokiba, amelyből kikövetkeztet öt, sőt néha, ha különösen
kegyes hangulatban van — oh, menykéli
gyönyörűségt — tiz szál király cigarettát is.
lEz azért van, kedves uraim, mert önök
nem tudnak trafikul, önök egyszerűen beállítanak a trafikba és egész szárazan, mintha ez ma a világ legtermészetesebb dolga
volna, oda mondják:
— Kérek tiz királyt.
lErre a nő, aki, mint Intelligens nem
egy utolsó, azt gondolja magában:
— Igen, tíz fenét, — he ezt csak ugy
gondolja, mondani azonban azt mondja, a
mit ,fentebb már tényként leszögeztem.
lEgész más a« én esetem. (Én 'bemegyek
a trafikba és már az ajtóból ugy nézek a
nőre, mint egy szíven szúrt őzike. Ez mar
magában véve hatásos. Azután azt mondom'.
— Keijiccsoklóm, gyönyörűséges szegedi szépség, szépséges szögedi gyönyörűség.
Hogyvanlhogyvan. Hogy szolgálnak kedves
bájai, ha bájai? Tudja, hogy maga naprólnapra szebbósszebb?
,
r— Oafh, — mondja a nő szendén, — csak
lelhetnék.
lErre én azt mondom magamban: „oaih,
csak már mehetnék." .De nem mondom ki,
valamint azt sem, hogy: „te.... t e . . . ha
egyedüli nő lennél a vilá.gon, akokr is másikat keres nók." A világért sem!
Én esek ifőzök tovább rendületlenül:
— Nono, drága naoosám, sose szerénykedjék! Maga igen is nagyon jól tudja, hogy
maga egy észbontó jelenség; maga tisztában
van azzal, Ihogyiha maga akarná, egyetlen
mosolyával megőrjíthetné a Széchenyi-szobrot, a f altion védet, a Kárpátokat az Adriával
meg a kapcsolt részeket és viszont. (Maga
nagyon jól tudja, hogy csak akarnia kéne és
a lábainál grólfok, hercegek hevernének. jVlit,
grólfok és hereegek? Még királyok is, királyok!
A nő itt már láthatólag szédül. Lelki
szemei előtt megjelennek a grófok, hencegek, miközben apropora eszébe jut a ravaszul elrejtett fiók a királyokkal.
. pViosbin ár szentimentális lesz. Egy lopott, oldalmozidulattal beleigazodik a pult
szegletében lógó tükörbe és őszintén konstatálja, hogy néki nincs helye ebben a kiesi
trafikban. De azért még gyanakszik:
— Ugyan menjen, maga csak viccül velem. Nem vagyok én ollan szép, mint maga
mondja.
— Sőt még annál is sőtebh! Királyok a
lábainál, drágám, esak igy tudom tón magát
elképzelni.
iMég néhány szó és jönnek a királyok,
öten, vagy tizen. Én előlegeztem őket a nőnek, fantáziáiban ugy, ahogy neki kelett A
nő adta'nekem őket, valóságban, ugy, ahogy
nekem kellett..
Vész.

—• A budapesti német nagykövet Andrássynál. Budapesttől telefonálja tudósítónk:
Qróf Fürstenberg Egon, a budapesti német
nagykövet kedden felkereste lakásán gróf
Andrássy Gyulát és hosszabb ideig tanácskozott vele.
— Péídás büntetés árdrágításért. Dr.
Timesváry Géza Ifőkapitányhelyettes, kihágási biró kedden délelőtt folytatta a tárgyalást Csányi Pál törvényhatósági bizottsági
tag és N\a\gy Ferenc cséplőgaada árdrágitási
ügyében. A vádlottak az árpát a 32 koronás
makszimális ár helyett 68 koronáért árusították. Dr. Temesváry kihallgatta Eh&edi
Ferencet, aki a vásárlásokat közvetítette,
azután dr. iGróf Árpád ügyvéd, Csányi védője szólalt fel. Dr. Gróf a következőket
hozta fel Csányi védelmére: — Beigazolódott, hogy Csányi tényleg túllépte a makszimális á r a k a t ; ezért büntetés jár, de a legenyhébb büntetés. A maximális árakra, az
élet nagyon is .rácáfolt, és aki élni akar, annak a makszimális árakat nem lehet betartani. Ugyanez áll a termelőre is, akinek
nagy költségei vannak és maholnap m á r
odaér, ihogy vagy megszünteti a termelést,
Vagy túlmegy a maximális árakon. Olyan
ember áll itt, mint vádlott, aki büntetve sohasem volt. \Enyhe ítéletet kért és a büntetés
felfüggesztését. A kihágási biró Csányi Pált
árdrágítás miatt hámmezerhajUpzáz koppfta
főbi{n.t(M("Wc, behajihptatlwisáy
esetén száznyofc.míi magi álzárásra, hét ezerkétszáz ikoroftia mállMdj.im]á'lésrá,
behajthatatlanság
es^léfn száztíz ngpi elzárásr\a ítélte és kötelezte, hogy az árkülönbözetet a vásárlóknak
térítse vissza. Nagy Ferencet
háromezerhatszáz kopópa főbüntetésre,
bejhfijthatfitlanság esefépi száznyele ifin mptpi elzárásra-, 2106
kárd/np, 56 fillér mrtléhbümtetésre, behajthatatlanság esetén százhat napi elzárásra ós az
árkülönbözetek visszatérítésére ítélte. Azokat, akik az árpát a makszimális áron felül
megvásárolták, felmentette dr. Temesváry.
Ugy Csányi Pál, mint Nagy Ferenc felebbezést jelentette he az ítélet ellen
— Uj titkos tanácsosok. A király Szécheny
•Bertalan grófnak, a főrendiház alelnökének
és báró Semtnyey Béla nagybirtokosnak, a
főrendiház tagjának, belső titkos tanácsosi
méltóságot díjmentesen adományozta..
— 1724 koronába kerül egy lő tartása
egy évre. Kedden délelőtt beadvány érkezett
Szeged város tanácsálhoz. A beadványt a
külterületi orvosok, a mérnöki hivatal, a külterületi rendőrkapitányok, a végrehajtók és
kézbesítők és a külterületi rendőriegénység
irta alá. Azzal a kérelemmel fordulnak a
tanácsihoz, terjessze pártoló javaslattal a
közgyűlés elé a lótartási átalány felemelése
iránti kérelmüket. A külterületi orvosok eddig 400, a külterületi legénység 400, a végrehajtók és kézbesítők 400, a belterületi
rendőriegénység 600, a mérnökség 2000 korona lótartási átalányt kapott évenkint. A
beadványban megemlítik a
kérelmezők,
ihogy a mai viszonyok, mellett egy lónak
évenkint 15 mázsa zab, 50 mázsa széna, 20
mázsa szalma kell, ami a vasalással együtt
1724 koronát tesz ki. A rendőrlegénység
1724, a végrehajtók és kézbesítők 3448., a külterületi orvosok és rendőrkapitányok 4478
koronában kérik a lótartási átalány összegét megállapítani. A mérnöki hivatal 5478

korona átalányt kér, amely összegben az istálló-bérlet is benne van. A kérvényt a hivatatfőnökök is aláírták. A tanács legközelebb foglalkozik a beadvánnyal.
— Általános nősüíésí engedeiy a katonaságnál. Az Őrszem cimü katonai lap uj számában olvassuk: A hadvezetőség mindazok
számára, akik ah áboni alatt tényleges szolgálati kötelezettségüknek mcnfsleltek, vagy
pedig mint póttartalékosok első katonai kiképezte tésiiket elnyerték, a törvényes szolgálati idő, illetve a nyolc lieti első katonai
kiképzés leteltével, —• általános
házassági
engedélyt ada\!i ki. Az dmlitett időpont után
tehát a házasságot meg lehet kötni ként katonai engedély nélkül is. Ez időpont letelte
előtt azonban a házasságkötéshez minden
egyes esetben a felső parancsa okság engedélye szükséges. E rendelkezések nem vonatkoznak azokra az altisztekre, akik továbbszolgál a tra jelentkeztek. Ezekre nézve az eddig intézkedés' az irányadó.
— A vashuszfllléresek. A hivatalos lap
keddi számában jelent meg a pénzügyminiszter rendelete a vas huszfilléreá váltópénz forgalomba hozataláról. A vashuv/fliteresekből nálunk tizenötmillió, Ausztriában
harmincöt millió darabot veinek. Egy kilo
vasból háromszáz darab 'yaehuszfilterest
vernek. A nikkelből készült hnszfiltereseket
törvényes fizetéskép csak ez óv deoemlbei
31éig szabad elfogadni, mert 1917. január elsejével ezeket a nikkelénneket forgalmon
kivül helyezik.
— Orosz f o g s á g b a n . Lindenfeld Sándor 5.
h c m é d gy al o-geziedbeli zászlós, akit vitézségiért már többször kitüntettek, a legutóbbi
galiiciai harcokban orosz fogságba esett. A
zászlós, gépfegyver osztaga élén, két napig
tartotta magát túlnyomó ellenséggel szemben. Apját kedden érkezett levélében arról
értesíti, hogy társaival együtt útban van
iKiev felé. — Jievessy István 2-ik gyalogezredben hadnagy, Hevessy Kálmán szegedi
tábla biró fia levél bon közölte szüleivel, hogy
orosz fogságba esett; egészséges, jól érzi magái. A többszörösen kitüntetett fiatal hadnagy legutóbb Baranoviicittel harcolt. A lábán megsebesült, de tovább küzdött, amig
aztán az oroszok elfogták.
— Aki becsapta a lélektan tanárát. Kotg/zsvárról jelentik: A kolozsvári honvédhadosztály bíróság egy veszedelmes, vakmerő szélhámos ügyében .Ítélkezett, aki amerikai milliomosnak adta ki magát és ezen a
címen több jóhiszemű embertől pénzt csalt
ki. Az álmiliiomos Gregus Károly 49 éves
szabó segéd, aki a 2-ik honvédgyalogeznedhez vonult he Kolozsvárra, Három hét alatt
tiz csalást követett el. Legutóbb egy nyugalmazott középiskolai tanártól csalt ki háromezer koronát, aki a szélhámost följelentette.
A tárgyaláson a vádlott lieismerte a bűncselekményeket.. A tanúvallomások során nagy
derültséget keltett a károsult professzor vallomása, aki a következőket mondotta:
— Háromezer koronát kért kölcsön pár
napig Gregus, amig a pénze megérkezik.
Gondolni sem mertem arra, hogy szélhámossal van dolgom. Én ismerem az embereket,
én a lélehkfm tanára v\agyok.
IMJég az ügyész, a védő és a bíróság tagjai is névettek azon, hogy akadt olyan ember, aki be tudta csapni a lélektan tanárát,
a vádlott sem tudta elfojtani derültségét. A
biróság azonban csakhamar elvette a kedvét
a jókedvű vádlottnak, inert többrendbeli
csalás bűntettéért 7 évi súlyos börtönre ítélte. Az ügyész megnyugodott. Gregus felebbezést jelentett be az ítélet ellen,
— Havlbucsu. Augusztus ötödikén a havibucsu reggel fél kilenckor körmenettel kezdődik, amelyet Várhelyi József prépost-plébános fog vezetni. Az ünnepi szentbeszédet
Zgdr\avetz István alsóvárosi grvardián tartja.

Szeged, 1916. augusztus ,2.
— Az Ivánka-pör tárgyalása. Pozsonyból
jelentik: Az Ivánka-ügy tárgyalásán kedd
délelőtt nélhány jelentéktelen kihallgatás után
fölolvasták Czervenka
Vencel élelmezési
tiszt és Jarzebetzky László hadügyminiszteri
osztályfőnök vallomását. Jarzebetzky vallomásában előadja, ,hogy Ivánka Imre 1914.
október 16-ikán mutatkozott be a hadügyminisztériumban mint nagybirtokos. Beszélgetés közben rátért arra, ,hogy földbirtokosokiból, és gazdaemlberekből álló konzorciuma van, amely szeretne marhákat szállítani
a kincstárnak. Ajánlatot tett nyomban tízezer marha szállítására. Ebből az ajánlatból nem lett semmi. Később ötszáz marba
szállítására tett ajánlatot, ebből sem lett
semmi. 1914 december elején aztán tényleg
létrejött szerződés a konzorciummal. Az
1915. év elején értesültünk, bogy Ivánka
Imre a konzorciumon kivül álló kereskedőktől vásárolja a marhákat. Felelősségre vontuk, okmányokkal igazolta magát.
A hadügyminisztérium később egy intendánst küldött Nagyszombatra, h o g y a szerződés betartását ellenőrizze az átadásnál. Az intendáns jelentése igen kedvező volt, ugy hogy
Jarzebetzky is megnyugodott. Március végén sürün érkeztek panaszok Ivánka ellen,
mire a hadügyminisztérium fölbontotta a
szerződését. Amikor aztán íRudnay préposttal megkötötték az uj szerződést, Jarzebetzky kikötötte, h o g y Ivánka nem
szerepelhet
a konzorciumban.
A Rudnay-féle konzorciummal ' azért bontották föl a szerződóst,
mert nem azok szállítottak, mint akik a konzorciumiban szerepeltek. Baross J á n o s nem
járt közben a hadügyminisztériumban a szállítások érdekéiben.

TELEFON:
11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFON:
11-85.

Ma szerdán

K é t nagy sláger!

Dráma 3 felvonásban.

A ihadügyminiszíeri osztályfőnök igy
fejezi be vallomását:
— Elvégre az ember nem szokott miny y w w t
dig arra gondolni, hogy gazemberekkel köt
T T V V
szerződést!
Jarzebetzky vallomásának felolvasása
után Ivánka kijelenti, hogy észrevételeket
óhajt tenni a felolvasott vallomásra vonatkozólag. Erre az elnök zárt tárgyalást rendelt el.
— Ötven vezető bankembert tartóztattak
le Oroszországban. Stockholmból jelentik: A
pétenvári titkos rendőrség botrány,os csalási
ügyet fedezett föl. Nagyszámú orosz nagybank a külföldön spekulatív célból orosz papírokat igyekezett prolongálás céljából fölhasználni, bogy az orosz valuta átmeneti
megrontását idézze elő. Az ügy nincs teljesen
tisztázva, de máris ijtivén v,eze>tö b\ct)nke\tnbdrt t(Qi)tózlatiak le, köztük Lamkoj grófot,
a Trojgölnik rt. igazgatóját, Üljemm államtanácsost, a külkereskedelmi bank igazgatóját, a Juukor bankiház összes igazgatóit és a
Jakqr moszkvai biztosítótársaság igazgatóVígjáték 3 felvonásban.
ját,. A rendőrség továbbá házkutatást végzett Dinma operettdivánál ós több -ballerinánál, akiket a csaló szövetség a hivatalos
tényezőknél megvesztegetés
közvetítésére
használtak föl. /Letartóztatták továbbá madame Bilgartt is, aki hírhedt a pénzügyminiszterihez való viszonya miatt.

y

Előadások 5,7 és 9 órakor.

— A Károlyi-hitbizományt bérbeadják.
Budapestről jelentik: A királyi tábla a debrői Károlyi hitibizomány bérleti szerződését
jóváhagyta és a bérlet átadása a napokban
megkezdődik. /A hitíbizományíhoz tizennyolcezer hold f ö l d , huszonkétezer holdas erdő-

Rendes helyárak.

ség és a budaipesti Egyetem-utcai palota tartozik. A hitbizományi a Pesti Magyar Kereskedelmi! Bank kötelékébe tartozó Magyar Föld Részvénytársaság évi négyszáz,kilencvenezer koronáért vette bérbe.
— Hadskonyha Temesvárott. A temesvári
kereskedelmi és i p a r k a m a r a akciót indított
a közélelmezés javítása érdekében. A mozgalom egyik része a vendéglői étlap egyszerűsítése oly módon, hogy! a husttálan napokon semmiféle hust ne lehessen árusitani és
hogy a vendéglőkben a menürendszer lépjen
életbe. A k a m a r a akciójának másik része
hadikcjnyfiánák felállítása- A k a m a r a ugy,
tervezi, hogy minden városrészben hadikonyhát állitanána-k föl, ahol a bevonult katonák özvegyei olcsó élelemhez jutnának.
— A németbirodalmi posta-hadipótlódijai
é s Magyarország. A német birodalom beiföldi
forgalmában augusztus elsején kezdődött az
alább felsorolt postaküldeményekórt a rendes szállítási dijakon feliül hadi,pótlódigak
járnak. A hadipótlódijat bérmentesített küldeményért a ifeladó, a .bérmentesítetten,
vagy elégtelenül bérmentesített küldeményé r t címzett tartozik fizetni. A hadipóttódi.i:
levelekért darabonkint 5 P/f., levelezőlapókért dairabonkint 2 ósj fél Pf., /csomagokért 5
kiló súlyig az L távolsági fokozatban darabonkint 10 Pf., 5 kilónál nagyobb suly esetén
az 1. távolsági fokozatban darabonkint 10
Pf., a többi távolsági fokozatban darabonkint 20 P f . Pénzeslevelekért az 1. távolsági
-fokozatban darabonkint 10 Pf. A m a g y a r és
német postaigazgatás közt történt megegyezés alapján ugyanezek a Imdipóhlijgk a Németépszágból
M[agy\árc(rszágba érkező bórmentesitetlen, vagy elégtelenül bérmentesített küldeményekér-t is járnak. A Magyarországon teljesen bérmentesítve feladott
küldemények Németországban
ja hadipótlódijjbl nőm terheltetnek.
Magyarországiban
a hadípótlódij mindig csak egyszeres összegben szedendő és ez után ponfüópótlódij <ne(m
jár. Ezek alaipjáni a kereskedelmi miniszter
tájékoztatta a postahivatalokat a 'Németországból Magyarországba érkező bénmentetlen küldeményekért a címzettől beszedendő
portó kiszámítást illetően,
— A 46-os rokkantak javára rendez müvészestélyt augusztus hetedikén a Korzó-mozi
igazgatósága. A teljes bevétel a 46-os rokkantaknak jut. A miivészes télyen
Jászai
Mari is fellép. A nagyszabású műsorból kiemelkedik 0.. HübeHlJi J a n k a , aki operaáriákat fog énekelni és Pintér Böske, ,a miskolci színház primadonnája, aki a közönséget a tűzoltók j a v á r a rendezett előadáson
egy csapásra megíhődii tottai. -Fellép még:
Déry Rózsi, Körmendi)
Kálmán, iSzeg hő
Endre és Flejscher Antal, az Operalliáz tagja, a kiváló zongoraművész. Színre kerülnek
egyfelvonásos darabok, kabarétréfák, magánjelenetek, tánc- és énekduettek. A müvészestélyen T\amás Rezső hírlapíró, a Délmagyarország
munkatársa konferál.
írógépszalag—szénpapir és az ö s s z e s
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keíler Irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában
német, francia, angol nyelvekből kezdők és
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön.

pápai Dezső
mtíórás
SZEGED,

chronometer és

Iskola-utca 19. szám.
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Az oroszok rettenetes erőfeszítése Leinbergért.
Sajtóhadiszállás,
augusztus 1. A voltiiuiai offenziva óriási áldozatába került az ellenségnek.
Ezt nemcsak az a körülmény
bizonyltja, bogy némely szakaszon napokra
megbénult az offenziva, hanem az is, hogy
az oroszok kénytelenek voltak jelentékeny
erősítéseket összevonni és harcbavetni. Minden tartalékfdnmúciót, amelyre talán később
létt volna szükségük, minden tekintet nélkül, egy étlen vonalra koncentráltak,
lvogy
sikert mutathassanak föl.
Az orosz hadvezér egyre görcsösebben
ragaszkodik ahhoz az eszméhez1, hogy kierőszakolja a Lemberghez vivő utat. Lucktól délre és Brody ellen ez sarkalta a támadásokat. A nagy tömegek harcbavetésének Brody kiürítése lett a következménye.
Az oroszok tizennégy napi harcának*
amely rengeteg veszteségekkel járt rájuk
nézve, mindössze tizenöt kilométeres térnyerés! lett az eredménye, amelynek jó részét önként engedtük át, ihogy frontunkat
megrövidítsük és állásainkat megjavítsuk.
Az egész vollhiniai határon a Lipától a
Stochod melletti Stobychováig nagy csata
fejlődött ki, amely a sarny—koveli vasútig
terjed. Az orosz lövedékek acélzápora folyton szántogatja a z erdőt, mezőt, mocsarat.
És a szövetséges csapatok mégis kitartanak.
Azt a lokális térnyerést, amit az ellenség
Dél-Volihiniában ideiglenesen elért Terstyánszky vezérezredes frontján, ellentámadással
visszavertük.

Oroszországot forradalom
fenyegeti.
Bukarest, augusztus 1. A Ruszkoje Szlovo ideérkezett legutolsó számában
cikket
közöl az orosz helyzetről, amely többek között a következő részleteket tartalmazza:
— A pétervári szalonokban és a politikával foglalkozó körökben mindenki a háború közeli végéről beszél. A kormányhoz
közelállók is arról vannak meggyőződve,
hogy Oroszország és szövetségesei legutóbbi hadműveleteinek folyamán a háboru mérlege javukra billent és hogy ezek az operációk arrti kényszerítik a kormányokat,
hogy
•sürkősen fontolóig vegyék a hábotut közvetlenül követő időre Szükséges
intézkedéseket.
Az összes vélemények megegyeznek abban,
hogy a háboru a végéhez közeledik. A kormánynak ilyen körülmények között már nem
a háborús intézkedések a legfőbb feladatai.
Sokkal életbevágóbb ma az országra, hogy1
a kormány erős kézzel hozzáfogjon a belügyi kérdések elintézéséhez.
A forradalmi
szervezetek alaposan kihasználták azt az
'dőt, melynek folyamán a kormány figyelmét a háboru kötötte le és nincs város, a
melyben a forradalmi komité a maga szervéző munkáját a legalaposabban el ne végezte volna. A földmives egyesületek és a
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városi polgárok klubjai kivétel nélkül az anti
militarizmus kiépítésére törekszenek, legnagyobb részük Maklakov, Scseglovitov, Sabler és Rudhlov alatt hallatlanul megerősödtek ezek a szervezetek és a Stiirmer-kormánynak rendkivül nagy körültekintéssel és
eréllyel kell eljárnia, h a el akarja kerülni,
hogy közvetlenül u külső háboru befejezése
után kezdetét vegye a talán még annál is súlyosabb következményű
belső háboru.

„A helyzet ujabb változást nem
szenvedett."
London, augusztus 1. Hóig tábornok
jelenti:
A legutóbbi éjszakát arra fordítottuk,
h o g y a tegnap elfoglalt állásokat megerősítettük. A helyzet ujabb változást nem szenvedett. (Helyi harcokban őrcsapatainkat a
Basentin-le-Retlittől é s z a k r a levő fensik
egyes helyein előretoltuk. (M. T. I.)

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

Asquith a német népet ki akarja
közösíteni a nemzetek közül.
Rotterdam, augusztus 1. Asquith kedden az alsóházban a következőket mondta:,
— Élénk sajnálatomra ki kell jelentenem, hogy azok a hirek iguzak,
amelyek
szerint a németek Fryattot
meggyilkolták.
Az angol, kormány mély felháborodással
vett tudomást a népjogokat és a hadiszokást
meggyalázó undok tettről, és mivel ez a tett
azokhoz csatlakozik, amelyéket a németek
,a megszállott orosz és francia területek népessége ellen elkövetnek, az tűnik ki belőle,
hogy a német legfőbb parancsnokság újra a
katonai megfélemlitési
rendszer
őszközeihez
folyamodott.
— Az angol kormány
nyomatékosan
óhajtja kijelenteni, hogy h a az idő megérett
erre, a német gaztettek nem maradnak "megbosszulatlanul. (Tetszés.) A kormány elhatározta, hogy akármilyen rangúak is a
gonosztevők, akármilyen állást is töltenek
be, egyformán eljár ellenük. (Tetszés.) Az,
akinek parancsára az ilyen tettet elkövetik,
bizonyára bűnösebb, mint aki a tettet végrehajtja. A kérdés, hogy milyen közvetlen
eljárást lehet alkalmazni, komoly megfontolás tárgya a kormány előtt. Remélem,
h o g y nemsokára olyan
törvényjavaslatot
fogadhatunk el, amelynek az a célja, hogy
a német népet tovább ne tűrjük meg a nemzetek közösségében mindaddig, amig az ilyen
cselekedeteket meg nem toroljuk. Ez a terv
komoly megfontolás tárgya.

O'Jü'J

Jótékonycéiu előadás. A Korzó-mozi
igazgatósága, mielőtt a nyári szezonját befejezné, egy ipár előadásban a szórakoztató
produkciókon kívül a jótékonyságot is szolgálni kivánja. A jótékonycéiu
előadások
sorát a mai nyitotta meg, amely az ö n k é n tes tűzoltó-egyesület javát szolgálta. A
Korzó-mozi tágas nyári, helyisége teljesen
megtelt közönséggel, amely elszórakozott a
különféle műsorszámokon). Volt
mozgófénykép, tűzijáték, szavalat, énekszám
és
előadásra került Tamás
Rezső liirlapiró
társunknak, a Délmagyarország
munkatársának ismert egyíelvonásosa: a
Szivárvány
és bemutatásra került a Maga akar Szegeden újságíró lenni? cimii tréfája, amely a
közönség tetszésével találkozott. A jóizii
apróságot Körmendy Kálmán és Szegő Emire szólaltatta meg. Heltai Jenő kabaré dalok a t adott elő, majd egy mozgófénykép szövegét magyarázta, Körmendy Kálmán verseket mondott, amelyek ' közül szép h a t á s t
ért el A vak katona cimii költemény előadásával. Pintér Böske, a miskolci szinház prim a d o n n á j a kabaré dalokat énekelt, tetszés

Angol repülőgép liarca egy
Zeppelinnel.
London,
augusztus 1. Az admiralitás
közli: Egyik repülőgépünk reggel öt óra
után a keleti parttól harminc mértföldnyire
megtámadott és üldözött egy német Zeppelint. Az angol pilóta gépfegyvereinek már
két municiószékrényét kilőtte volt a Zeppelinre és folytatta tüzelését, amikor a gépfégytveü egy része felrobbant és őt
rövid
időre megfosztotta
eszméletétől.
Amikor a
pilóta ismét magához tért, a Zeppelint nem
látta többé és kénytelen volt állomáshelyére
visszatérni. (M. T. I.)

férfi és női divatcikkek
l e g n a g y o b b raktára. —
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Legmegbízhatóbb cég.
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Legolcsóbb beszerzési f o r r á s .

Csekonics-u. 6.
Telelőn 8 5 4 .

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855,

Ü l I l i n Várnay l |8ny%ml(dísA«ti, Szegeden.
•

Az irodalom legnagyobb kincsei rendkivül leszállított áron szerezhetők be. 1 Ü

Szeged, 1916. augusztus 2.
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•mellett. A Szivárvány
előadásában résztvettek: Szegő Endre, Körmendy Kálmán,
Gazdy Aranka, Mikéi Rózsi, Ferenczy Frigyes és Szalai Gyula.
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Felelős szerkesztő: Pásztor József.

g e p e k .
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Jenő:

Vörös ördög szabadságon

Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Ára 3 k o r o n a .

Dr. Eladó Sámuel :

Telefon:

JoSm Bull és társai

T e l e f o n : gg
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13-16.
—

Ára 3 korona.

Dr. Kunos Ignácz:
10—500 koronáig Görz és Zeiss
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Szeged szab, kir. város

polgármesterétől.
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Délmagyarorftság
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

a kávé legmagasabb áráról.
Értesítem a város lakosságát, hogy a kávé maximális ára julius 15-től augusztus 15-ig terjedő hatálylyal a következőkép van Szegedre nézve megállapítva:
I. Robusta legmagasabb nagybani eladási
Ugyanez kicsinyben
II. Mindennemű Santos és Java pörkölt
kávé legmagasabb nagybani eladási
ára elvámolva kg.-kint
Ugyanaz kicsinyben
III. Finom kék kávék legmagasabb nagybani eladási ára elvámolva kg.-kint
Ugyanaz kicsinyben
IV. Finom Maragógyp kávé legmagasabb
nagybani eladási ára elvámolva
kg.-kint
Ugyanaz kicsinyben
V. Közönséges pörkölt kávé legmagasabb
nagybani eladási ára elvámolva
kg.-kint
Ugyanaz kicsinyben
.
VI. Finom pörkölt kávé legmagasabb nagybani eladási ára elvámolva kg.-kint
Ugyanaz kicsinyben
Szeged, 1916. augusztus 1.

Gyomorbajosok "dicsérik a Leinzinger-féle
gyon-orceepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
ryógvszeríá rában Szeged.

9 K. 4 0 fill.

10 „
9 ,
10 „

30 „

90 „
90 „

— „
10 „

12 „
13 „

10 ,
10 „

13 „
14 „

50 „
70 „

Pogány József:

A földre szállt

telefonjai
305.
81.

fi «I & s x ü 8 é s e! le a .
csakis az ártalm dlan Lein
ziuger-féle „Hajvestorer"
használja. Ára 1 K 59 fi'.

9 4 4 2 - 1 9 1 6 . eln. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Imii t§f assieuf eljut oálig
könyve az olasz harctérről
Ára 3 korona.

Barabás Béla:

Hl.

Legjobb bajiesti az

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25G

Hajbííiiás, baj korpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-ftle „C h i n a h a j» z e s z" által. Ára K 1*50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
259

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Lei .-z.inger-file f o g c s e p p b ő j
üvegje 70 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Sre ; »d,
Széchnyi-íér
2500

szabadalmazott
22—28

Károly

°

nként

K. 3 9 0

Ára 3 korona.

Saígó Ernő:

Irélcésszindarabolc
Ara 3 K 50 fill.

ifj. PintéV Imre:

Csafatiizbeu
Ára 2 korona.

Babits Mihály:
Recifafi^
( v e r s e k )
Ára 4 korona.

f a - s z a n d á l

r u g é k o n y , vízhatlan
Pár

Ára 1 K 9 0 fül.

Herczeg Géza

*
Legújabb

Á r a 3 K 50 fill.

Regény

Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
SzéchenvMér.
2*0

része? Ugy használja £

pokol

Szederkényi Anna:

Izzad valamely test-

11 „ — „
12 „ 10 „
12 „
13 „

Ára 3 korona.

(Az Isonzo epasza.)

Hirdetmény

ára e l v á m o l v a kg.-kint

Böszörményi Zolíán:

T. v e v ő i m n e k jói b e r e n d e z e l ! s ö t é t
kamrát
díjtalanul
rendelkezésére
boesájtök.

|

Szeged, Honvéd-tér I. szám.

eredeti gyári árakban

S z m é b e r q
H e n r i k
S z e g e d , Széchenyi-tér 16.

f:>:.

P á l

Ara 3 'sí 63 fül.

cikkekbets,

Berta Lajos:

kapható

3^-35
5 —

Szerelem (szinmíi)

36—42
550

Ára 1 K 40 fii

utcai B z á r ban gS®*"
Telefon 1 4 - 9 5 .

Kosztolányi Dezső:

bájos

Ára 3 K 50 fill.

Novellák

Molnár Jenő:

ftluesa

a fronfoíi

S Z E G E D ,

Széchenyi-tér 2. szám.
Kaphatók:
Telefon 311.

Báli cipőujdonságok.

wsuas

Ára 2 K 50 f i l l é r .

L,

m**®

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utea 9.

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

