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LEGÚJABBGENF: Nikitáriak Poincarénál tett látogatása alkalmával az elnök megígérte, hogy
Montenegró és Belgium függetlenségéi
viszszaúllitják.
Hogy mikor, erre nézve nem
tett ígéretet.
BERLIN: A franciák tüzérsége Peronná városát felgyújtotta.
A németek, saját
csapataik veszélyeztetése
nélkül, nem láthatták el az oltási munkálatot.
BECS: Lembergi lapok jelentik, hogy
Hindenburg vezértábornagy
péntekén Lernbergbe érkezett.
Többek között Böhm-Ermolti vezérezredes, a második hadsereg parancsnoka, vezérkari főnöke dr. Bardolf ve
zérőrnagy, Riml iáboYnok, várparancsnok és
o hatóság fejei fogadták, A zenékai• a vezértábörnagy megérkezésékor a német himnuszt
játszotta. Hindenburg szemlét iaótölt
egy
díszszázad fölött, azután a városba hajtatott. Délelőtt 11 órakor a tiszteletére lakoma
volt, amelyen
Bölurí-ErmoUi
vezérezredes
Vilmos császárra, Hindenburg pedig Ferenc
Józsefre mondott felköszöntőt, Délután egy
órakdr Hindenburg elutazott
Lembergből.
BERLIN: A Vofrsische Zeitung közli az
Evenning Standard
következő
hirét:
A
Deutschland amerikai útja préba-ut
volt,
mert ha elérkezik az a pillanat, hogy Vilmos
császár a szövetségeseknek
átadja a kardlát, akkor a Deutschlanddal
szándékozik
Amerikába menekülni. A Vdssische Zeitung
e
hez a következő megjegyzést fűzi: Mi minden történt volna, ha a paradicsomban Ádám
és Éva közt nem lett volna az alma.
BERLIN: A Wolff-ügynökség
washingtoni tudósitója szikratávíróval közli augusztus 2-ikáról: Galleven, a kongresszus
tagja
a képviselőházban indítványt nyújtott be, a
melyben a diplomáciai viszöny
megszakításának kimondását kéri Angliával.
Anglia
vonakodott Hughes Kelli és Smith József
amerikai állampolgárokat Írországba engedői abból a célból, hogy az ir szenvedők részére gyűjtött pénzösszegeket
rendeltetési
helyükre juttassák.
A két amerikai állampolgárnak rendes útlevele volt és Lansing
államtitkár ajánló levelét vitték magukkal.
Anglia ezen magatartása
sértő az Unióra
nézve.
IMMŰIDEN: Egyik halászgőzös, amely
most érkezeit be, azt jelenti, húgy egy német búvárhajó
18 angol halász gőzöst furt
fenékbe, Először négy halászgőzössel
talál
hozott a német tengeralattjáró.
Az egyik
felfegyverkezett
gőzös harcba
búcsájtkozolt
vele, hogy a másik három nyugat felé menekülhessen.
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Kárpáti támadásunk
ismét tért nyert.
- Delatynnál Kövess csapatai erős orosz előretöréseket vertek vissza. - Harcok Luck körül. - Tlumactól nyugatra uj állásokat foglaltunk el. —
BUDAPEST, augusz/tus 8. (Közli a miniszítieretoölki sajtóosztály.) Károly főherceg
altábornagy hadseregharcvonala: A kárpáti
csapatok a Jablonicától keletre emelkedő
magaslatokon és Woroohtánál tért nyertek
és egyezernél több oroszt elfogtak é s négy
gépfegyvert zsákmányoltak. Delatyntól délnyugatra Kövess vezérezredes csapatai
újra erős orosz előretöréseket vertek viszsza. Ottynistól é s Tlumactól keletre az ellenség tegnap délelőtt nagy tömegekben
támadott. Egyik támadó csoportja Ottynistöl nyugatra első vonalunkon tul hatolt előre, de osztrák-magyar csapatok ellentámadásai újra teljesen visszavetették, mely alkalommal egyezer oroszt fogtunk el. Tlumacznál a védelmet, egy az ellenségnek
túlerőben végrehajtott támadása elől, a
községtől nyugatra fekvő területre helyeztük át. Wertelkától délre csapataink megtisztították az ellenségtől a Szereth balpartját; hétszáznál több oroszt fogtunk el
és öt gépfegyvert zsákmányoltunk.
Hindenburg vezértábornagy hadseregharcvonala: Zaloscenél a tegnapi nap arány
lag csendesen telt el. Volhinlában Torczytól
délnyugatra
Terstyánszky
vezérezredes
hadserege ma reggel heves orosz támadások egész sorát verte vissza. Az ellenséget
részben ellentámadással vetették vissza.
Fath tábornok csapatai Stolychwától délre

ismét az oroszok több átkelési kísérletét
hiúsították meg.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, augusztus 8. A niagy főhadiszállás jelenti: Hindenburg vezértábornagy
arcvonala: Serwetsoh-szakaszon és attól
délre a tűztevékenység tegnap megélénkült,
az ellenség elszigetelt támadásait visszavertük. Az oroszok ismételt erőfeszítései,
hogy Zaresczenél, a Stochod mellett tért
nyerjenek, sikertelenek maradtak. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. Luektól nyugatra ma reggel óta uj harcok vannak folyamatban. Zalosczetől északnyugatra az ellenség támadásai tnegh'usultak. Walesczetöl délre Boíhmer tábornok csapataival vállvetve ellentámadásokkal megállították az orosz elönyomulást; Itt kilenctisztet és több mint hétszáz főnyi legénységet elfogtunk és öt géppuskát zsákmányoltunk.
Károly főherceg altábornagy arcvonala: A Dnyesztertől délre jelentékeny erők
indultak a tlumac-ottynal vonal ellen támadásra. A szövetséges csapatok már előkészített hátrább fekvő állásokat szálltak meg,
A Kárpátokban a Blaly Ceremosz völgy
mindkét oldalán kiküzdött előnyöket megnöveltük.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG

Csapatainkat a görzi hídfőnél az Isonzo
keleti partjára vontuk vissza.
— 2 9 3 2 olaszt, köztük 7 2 tisztet elfogtunk. —
BUDAPEST, augusztus 8. (Közli a mi- | jára vontuk vissza.
1
A doberdói fensikon, Monté san Micheniszteretoöiki sajtóosztály.) A görzl szakaszon az elkeseredett harcok változatlan len ós San Martbionál az ellenség összes
hevességgel folynak. A görzl hídfőben az támadásai az olaszok legsúlyosabb veszteIsonzótól nyugatra küzdő csapatok augusz- ségei mellett hiusuitak meg. Hasonlóképen
tus 6-ikán délután óta nagy túlerőben levő odább délre Is erős olasz támadások omlotellenséges csapatok számos támadását vé- tak tüzelésünkben teljesen össze. Itt az
resen verték vissza. Ez alkalommal 2932 összes állások csapataink birtokában vanolaszt, köztük hetvenkettő tisztet fogtak el. nak.
A karlnthlal és tiroli harcvonalon heHogy a hidfő bátor védőit, akik ellen az
olaszoknak egyre inegujuló dühös támadá- lyenkint élénkebb tüzérségi harc folyik.
HÖFER altábornagy,
sai irányulnak, nagy veszteségektől mega vezérkari főnök helyettese.
óvjuk, őket ma éjjel az Isonzó keleti part-
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Közös konyha.
Részint a Felebaráti Szeretet Szövetség, részint egyik derék újságíró kartársunk
kezdeményezése révén a közös konyha intézményének létesítése végleges döntés elé
került Szegeden is. A Felebaráti Szövetség
— ugy látszik — döntött már, a közös étkezés rendszerét megvalósítja. Sajnos, nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy az egyesületnek erről a vállalkozásáról véleményt
mondhassunk. Nem ismerjük a terv részleteit, nem tudjuk pontosan, kinek, mit és
•mennyiért akarnak nyújtani. Mindabból,
ami az egyesület tervéről végleges elhatározásként került eddig nyilvánosságra, any•nyit tudunk, hogy a nagyobb fizetésű tisztviselők és családtagjaik számára kivánják
megrsinálni a „kultur-konyhát". Ez a meghatározás se elég konkrét. iNagyon niehéz
egy vidéki városban eldönteni, hogy a tisztviselők közül ki a nagyobb. Hiszen más-más
életkörülmények között ugyanannak a fizetésnek is imás-más értéke van. Zsinórmértékül tehát csak egy szolgálhat: az ételek
minősége, mennyisége és az ezekkel arányos
ár. Ha a részvétel föltételéül az áron kívül
mást is, vagy csak inast állapitana meg az
egyesület, akkor — akármennyire is örvendetes lenne vállalkozásának sikere — a kultur-konyha tiszteletre méltó úrnők és urak
teljesen magánjellegű társulása lenne azért,
hogy életük gondjain az egyesülés előnyeivel segítsenek. Számítás dolga, hogy az
ilyen társulásokat mennyire teszi lehetővé
az egyre érezhetőbb áruhiány, számítás
dolga, hogy elvesznek-e valamit azokból a
gondokból, amelyekkel ma bizonv még a
„nagyobb" tisztviselők is küzdenek. Meggyőződésünk, hogy energiával, hozzáértéssel és szorgalommal az éhet. a munka és a
hivatás minden utjjání !sotó inéhélzség h á n t ható el. Lehet, hogy mindakét közös konyha
szerencsés és jólmüködő intézménnyé növi
ki magát. De ne feledkezzenek meg azok,
akik ezeket az intézményeket (megszervezik, azokról a nehézségekről, amelyeket le
kell küzdeniük. Ha egyik-másik háztartásban nincs *egy-egy napra cukor, vagy liszt,
valahogy még elviselhető. Ki is segit esetleg
a rokon, talán Inkább a jó szomszéd, vagy
barát. De mi történik, ha az a közös konyha
akad meg egy napra, amelyből — mondjuk
— 90 család étkezik? Gondoltak-e arra,
hogy a szegedi költségvetések szerint a közös konyhából való étkezés ' pénzügyileg
majdnem fényűzéssé finomul az olvan család számára, amelynek otthoni életét kéthárom gyerek aranyozza be és egy cseléd
keseriti m'eg? Ezek az aggályok — aminőkből még bőven akad — nem azt jelentik
természetesen, hogy most már temessük el
az egész mozgalmat. Ellenkezőleg, impulzust akarnak adni ahoz, hogy átgondolva a
terv minden részletét, a közös konvha ugy
valósulhasson meg, hogy áldásait -— ha
nyújtani tudja — minél szélesebb rétegek
élvezhessék. Ép azért szívesen látjuk a két
párhuzamos mozgalmat és a társadalom
érdekében Valónak tartanok, hogy a Felebaráti Szeretet Szövetség intézménye is
mindenkinek hozzáiférlhetjö legyen, aki a
megállapitott dijat lefizeti.
Bizonyára nagyabb érdekeltségek kisérik figyelemmel a városi közös konvha megalakítását. A főszámvevő ugy tervezi, hogv
200 jelentkezővel megkezdi az intézmény
működését. A főszámvevő erős kezii és ezen
a téren immár tapasztalt ember is. Bizalmat
előlegezhetünk tehát annak, amit mond és
amit tesz. Ha 200 jelentkező esetén megtalálja számítását, a város részéről rendben
van a dolog. De vigyázni kell, sok ok játszhat közre abban, hogy a 200 jelentkező a
harmadik hónapban 120-ra olvadjon le. Mi
történik akkor? Ha a város csak 200 kosztQSsal jön ki, 120 mellett vagy vállalja a ráfizetést, vagy szélnek ereszti a még meg-
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maradt 120 abonenst. Százhúsz embert ,nem
kosztoltathat a -város, amelynek az egész
polgársággal szemben vannak kötelességei,
viszont ha megszűnik a közös konyha, nem
kerülhetnek-e a réginél lényegesen rosszabb
helyzetbe azok, akik eddig vendéglőben étkeztek?
Ha jól és alaposan átgondolja az ember a dolgokat, ugy látja, hogy a .. közös
konyha létesítésénél az erős és ügyes megszervezésnek legalább is olyan jelentősége
van, mint a reális költségvetésnek. Ha sikerül jól megcsinálni, rövidesen száz és száz
családnak lehet áldására. Ha csak megcsináljuk és két-három hónap mulva felbomlik,
amellett a hagy elégedetlenség mellett, a
mefy a sikertelenség nyomán támadni fog,
ok nélkül, lehet ártalmára a bizalomnak, a
melyre a hatóságnak — hogy sikeres munkálkodást fejthessen ki — a polgárság részéről szüksége van.
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— A „Ruszkoje Slovo" Romániának
O r o s z o r s z á g elleni b e a v a t k o z á s á r ó l
beszél. —
Predeál, augusztus 7. A Ruskoje Slovo
bukaresti tudósítója jelenti: Az utolsó napokban a helyzet Romániában a négyes
szövetségre nézve ismét kedvezőbb volt, mi
után uz olröfcz diplomácia egy ügyes sakkhúzással ismét felkeltette a román nép háborús hangulatát, ugy, hogy most már csak
a beavatkozás, vagy be nem avatkozásról
van szó. Hogy ha az oroszoknak nem sikerülne Romániát megnyerniük, ugy ennek tóoka az, hogy a sajtó munkássága folytán
nagyon megerősödött
az utóbbi időben a
Bulgáriától való félelem.
A túlzott optimizmustól szóval óvakodni kell. Románia tovább folytatja kereskedelmi üzleteit a központi hatalmaikkal és a
némét pénzügyi körök tovább dolgoznak a
román termés
megvásárlásán.
A román kormány jövendő feladatai
tekintetében még teljesen határozatlan. 'Á
központi hatalmak arról igyekeznek meggyőzni Rámániát, hogy beavatkozása katasztrófát jelent számára. Nemcsak a törökök és az osztrák-magyarok, de a németek
is készen állanak. Hogy ha a román kormány arról győződne meg, hogy a központi
hatalmak képesek nagyobb haderőt Románia ellen küldeni, ugy az aratás után is tovább fog várakozni.
Az sem biztos, hogy
nem megy-d Römánia Oroszoiszág
ellen.
Erdélyben és Magyarországon három és félmillió, Besszarábiában csak kilencezer rö•mán él. Ha Románia nem kapja meg a három' és félmilliót, a kilencezer után fog nézni.
(Romániában ugy tudják, Oiogy Besszarábiában kétmillió román él. A szerk.) '

A Bratianu-kabinet válságos
helyzete.
Bukarest, augusztus 7 V Az Eclair des
Bulcans jelenti: Biztos forrájsból szerzett
értesülés szerint a Bratianu-kabinet
állása
még mindig nem érősödött meg és nem lehetetlen, hogy a legközelebbi napákban jelentékeny váltözús fog bekövetkezni. Mikor

a király Bukarestbe érkezett, a kormány
tagjai, a pénzügyminiszter kivételével, öszszegyültek Bratianu miniszterelnöknél, hogy
a szükségesnek látott változtatásokat megállapítsák. A kabinet egy része, a kormány
állásának megerősitése érdekében szükségesnek tartja, hogy a miniszterelnök fivére,
Bratianu Vintila is 'belépjen a kabinetbe.
Ez egyet jelentene azzal, hogy a kormány"
kebelét, en az antantbarát áramlat megerősödött, amit a mástmit helyzetre való tekintettel többen a miniszterek érdékében állónak tekintenek. Iliescu tábornok szerepe még.
nincs végleg megállapítva, de kétségtelen,
hogy az oroszbarátoknak messzemenő terveik vannak a hadsereg élére kiszemelt tábornokkal.
Ezekkel a törekvésekkel szemben rendkívül nagy jelentősége van annak a körülménynek, liogy Ferdinánd király nem teszi
magáévá azokat a szempontokat, amelyek a
kormány kebelében ilyen változásokat kivánó tényezőket irányítják és különösen az
magyarázza meg azt, hogy politikai körökben mindenütt kormányválságról
beszélnek
a beavatottak. Az. antant-hatalmak mindent
elkövetnek, hogy a román kormányra minta
erősebb nyomást fejtsenek ki, a Balkánon
fennálló helyzet azonban a király bölcs előrelátását igazolja. Nem tévesztik el illetékes
bukaresti körökben sem szem elől, hogy a
központi hatalmak milyen biztonsággal járnak el a most folyó hadműveletek során is
és Románia elhatárdzását ez nem csekély
mértékben befolyásolja.

A törökök ujabb sikerei
Perzsiában.
Konstantinápoly, augusztus 8. A török
csapatok Kermansahon tul előnyomulva,
megszállották Sahnát és több más helységet
a Hamadan felé vezető uton. (M. T. I.)

Nagyszabású hadmüveletek
a Szuez-csatornánál.
Bem, augusztus 8. A .londoni lapok terjedelmes cikkekben foglalkoznak a szuezi
harcokkal, amelyeknek hirtelen megindulása
érthető izgalomba ejtette áz angol közvéleményt. Egyértelmiileg megállapítják az angol haditudósítók és a katonai szakértők,
hogy a törökök rendkívül ügyességgel tudták leplezni Katia felé való elö nyomulásukat, de az angol jelentések homlokegyenest
•ellentmondanak egymásnak a támadó török
hadsereg nagysága tekintetében.
Abban ismét megegyeznek a tudósítások, hogy a törökök előrenyomulása váratlan volt és meglepte az angol hadsereg parancsnokát. A Times szerint nagyszabású
hadműveletek kezdődtek a Szuez mentén,
más haditudósítók csupán előőrsök összeütközéséről adnak hírt. A Times jelenti,
hogy a törökök nagy haderőkkel támadták
meg az angol állásokat és messzehordó
ágyúik támogatták a gyalogság rohamait.
Egyes jelentésekben arról is szó van,
hogy nemcsak német tisztek, hanem német
csapattestek is harcolnak a török séregben.
Általános az a vélemény, hogy megkezdődött a törökök nagy offenzívája a szuezi
csatorna ellen, amelyet már többször bejelentettek.
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Tengerészeti repíiiőink sikeres támadása
a z Isonzónál.
BUDAPEST, augusztus 8. (Közli a miniszterefeöiki sajtóosztály.) Egy tengeri repülőrajunk 7-röl 8-ra virradó éjjé! a legnehezebb középső kaliberű, valamint gyújtóbombákkal bőségesen és eredményesen
bombázta az Isonzó torkolatánál levő ellen-

séges ütegállásokat é s az olaszoknak Gorgonál levő tengeri repölöáMom'ását. A tengeri repülőjármiivekre hevesen tüzeltek, de
valamennyi sértetlenül tért vissza.
HAJÓHADPARANCSNOKSÁG.

Az angolok és franciák ujabb kudarcai.
osztagok előretöréseit.
A Maas területén a folyó mindkét oldalán igen élénk volt az ágyuharc. Thiaument egykori erődjétől északnyugatra, nyugatra és délnyugatra az ellenség támadásai tüzüiíkben teljesen összeomlottak. Odább
délre az ellenség támadó szándékát csirájában elfojtottuk; több száz foglyot szállítói tünk be.

BERLIN, augusztus 8. A nagy főhadiszállás jeleníti: A labassei csatornától délre
egészen Loos vidékéig élénk volt a tűztevékenység. Thiepval és a Somme közt
különösen Pozieresnél, Bazentin le Petitnél
és Maurepastól délre folytatta az ellenség
heves támadásait. Ezek egyes helyeken el?
keseredett közelharcokra vezettek, amelyek
lényeges részükben a mi javunkra dőltek el.
Csak egyes helyeken, igy Pozieresnél és
Hemtől keletre folyí/k még a harc.
A Sommetól délre, Estreesnél és Soyecourtnál visszavertük a francia kézigránát-

Előőrsi csatározások
a VardarnáL

Cambragtöl délkeletre egy angol repülőgép jutott kezünkre.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

i

Román aggodalom.
Bukarest, augusztus 8. Az Adverttl

irja:

A katonai helyzet a Dana-fronton rendkivül
BERLIN, augusztus 8. A niagy főhadi- j
szállás jdiemti: A Litmiencza környékén a ' snlyos Románia számára. Ha akcióba lépVardartól nyugatra folyt előőrsi csatáktól nénk, sokkal nagyobb fronton kellene védeeltekintve nem volt támadás.
kezni, mini amilyen nyugaton az angol-franLEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
cia front.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, augusztus 8. (Közli a mimisztierelinölki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren nincs nevezetesebb esemény.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Zsekov tábornok Bulgária
kitartásáról.
Szófia, augusztus 8. A „Kambana" jelenti, hogy Zsekov tábornok a következő nyilatkozatot tette egy ujságiró előtt:
— A bolgár hadsereg minden tekintetben sokkal jobban fel van készülve minden
küzdelemre, mint valaha. Elegendő tüzérsége van és megfelelő lőszer felett rendelkezik. Éhez járul még a háborús, nagy tapasztalat és a bolgár katonát eltöltő hapci
vágy, kötelességtudás és hazaszéretet. Bulgária nagyságába vetett hit tölt el mindenkit és meg vagyok győződve, hogy mindenki kész halált megvető bátorsággal fordulni
ózok ellen, akik elég merészek
volnának,
kogy Bulgária ellen támadjanak és vitássá
fogy ék ama győzelmek
gyümölcsét,
amit
Bulgária kiküzdött magának. Mi is lovagias
szövetségeseinkkel
együtt
jogunkért
és a
civilizációért
küzdünk.
Ennek
tudatában
cs
ak természetes, hogy a szövetségesek
ellenségei a mi ellenségeink is és aztík is marodnak.
— Mindnyájan tudjuk, hogy Bulgária
most, vagy soha kell, hogy győző maradjon.
Epen ezért rendithetetlen bizalommal nézek
o jövő elé. Egyetlen ember se fogja megszegni a haza iránti kötelességét és bátran
f
og küzdeni, jöjjön bármi.

Az olasz nép belefáradt
a háborúba.
— Szétfoszlott reménységek, —
Lugano, augusztus 8. Az olasz lapok a
harmadik háborús esztendő kezdetén szinte
egyhangúlag megállapítják, hogy a béke
még messze van. Azt is mondják, hogy a
harmadik háborús esztendő valósziniileg még
nem is az utolsó, mert a négyesszövetség
háborítja tul aj donképen csak most kezdődött. A végső győzelemig még nagy utat
kell megjárni és azok a reménységek,
amelyeket az ellenfelek összeomlásához
fűztek,
még sokáig nem mennek teljesedésbe.
Általánosságban a jövőbe való tekintet
sötét szilieket lát. A blokádba vetett bizalom
és az a hit, hogy az ellenséget egész bizonyosan megtöri az idő, erősen megingott.
Most sokkal inkább szükséges, mint bármikor, hogy az antant összeszedje minden
energiáját és hogy háborús iparát még jobban kifejlessze. Az az áldozat, amit a népnek kell hoznia, igen érzékennyé vált. Olaszországban épp ugy, mint a többi hadviselő
államban, bizonyos mértékig mindenki belefáradt a háborúba. Különösen az idősebb évfolyamok behívása bizonyos körökre lesújtó
hatással volt, mert eddig megkimélte őket
a háboru.
A nép azonban mégsem lázong, hanem
inkább fatalisztikusan
közömbössé
vált.
Olaszországban minden hazafi meg van arról győződve, hogy itt nagy dolgokért folyik a harc és csakis az antant teljes győzelme valósithatja meg Itáliának háborús
céljait.

Az orosz vezérkari fönök
a háborúról és a békéről.
Berlin, augusztus 8. Ropenhágából jelentik: Az Aftonbladed munkatársa beszélgetést folytatott Beljajev-ve 1, az orosz ve
zérkar főnökével, aki Pétervár felé való útjában pénteken Kopenhágában időzött. Beljajev kijelentette, hogy az angol-francia
offenzíváról hü képet adnák a 'hivatalos jelentések, amelyekhez neki nincs hozzáfűzni
valója. A béke kérdéséről ezt mondta:
— A bábom még egy évig, talán másfél évig is eltarthat. Még nem érkezett el a
békekötés ideje. Ha most kötnék meg a békét, néhány év múlva újra kitörne a háboru.
Oroszországinak egyébként bő segédíorrásai vannak, tehát még sokáig birja a háborút.

Ficsev tábornok az orosz
offenzíváról.
Szófia, augusztus 8. Egy vezető bolgár
politikus az orosz offenzíváról a,következőkép nyilatkozott:
— Két hónappal ezelőtt, mikor az offenzíva megindult, vezérkarunk megmondta,
hogy az orosz offenzívát hibásan vezetik,
mert térnyerésért folyik és nem azért, hogy
a német és az osztrák és magyar frontot
kettészakítsa. A Vojenni Izvesztija cimü katonai hivatalosban ugyancsak Ficsev tábornok volt hadügyminiszter kifejtette, hogy
az oroszok semmit sem nyernek,
ha nem
sikerül erös ekével
elválasztani
egymásto'
a német és az osztrák és magyar
haderőket.
Szerinte a keleti front csatái lassankint az
álló harc jellegét veszik föl és ezáltal Hindenburg időt nyer arra, bogy a német haditechnika minden művészetével oly defenzív
vonalat létesítsen, amilyent eddigi frontján
épített, ahol az oroszok hiába rohantak, sikert nem értek el. Mindez ki fogja töltény
az őszt s a telet is és nagyobb események
csak azon tul várhatók.

Szerb komitácsik garázdálkodása
Bukovinában.
Bukarest, augusztus 8. A bukovinai határról jelentik: Bukovinában aránylagos
nyugalom van. Szereth és Stocinee városokat
az oroszok kirabolták. Kimpolung polgármesterének Angel jegyzőt nevezték ki. Tiszti őrjáratok a legszélesebb körben (keresik a marhákat és szárnyasokat és az éhező néptől elvitetik ezeket. Kelet-Bukovina huznlteriiletein az oroszok a leggyalázatosabban garázdálkodnak. Jelentések érkeztek arról, liogy
szerb komitácsi bandák végig rabolják egész
Bukovinát. Ezt a jelentést megerősítik a ruszszofil lapok is, amelyek azt írják, hogy a
szerbek hajmeresztő garázdálkodásai szégyenére válnak az orosz hadsereg lovasságának.
Ezeket a szerb csapatokat márciusban koncentrálták Réniben és akkor szállították a
bukovinai frontra, amikor Oroszországnak
nem sikerült Romániát megnyerni a Dobrudzsán való keresztülvonulásra.

II lolaMnlf óra értii
juttassanak

valamit

a rokkant hősöknek
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Magyarország nemzeti
vagyona.
Irta: Gai Miksa.
6. A választójogi statisztika 20., 24., 36. és
207. oldalain .foglalt egybeállítás szerint volt
Magyarországban
Gazdászati és erdészeti tisztviselő . . . .
24 éven felüli ipari tisztviselő
Kereskedelmi hiteli tisztviselőKereskedelmi alkalmazott
Állami tisztviselő
Törvényhatósági és községi tisztviselő . .
Egyházi személyek és tisztviselők . . . .
Tanügyi személyzet
Egyéb közszolgálati személyzet
önnáiló szabadfoglalkozásúak . . . .
• .
Szakképzett alkalmazottak
összesen

8332
15.784
41.448
39.498
20.766
22.669
15.886
28.639
2764
16.000
5220

. . 217.006

/Vegyük alapul azt, hogy ezen 217.006 intellektuális erőt képviselő személy évenkint
és egyenkint átlag csak 2000 korona tiszta
jövedelemmel bir, noha Fellner dr. azok jövedelmét a nemzeti jövedelemről tartott előadásában 4000 koronánál nagyobb összgben
határozta meg, ugy 434,012.000 korona jövedelmet nyerünk és hogyha ezt 5% járadéknak
vesszük, ezeknek tőkeértékét 8.680,240 koronában határozhatjuk meg. Vagyis összes állam'hivatalnokaink, a minisztertől, kúriai és
közigazgatási bírósági elnöktől le egészen a
X I . rangosztályban levőkig, továbbá magán
hivatalnokaink, orvosaink, ügyvédeink, mér
nökeink, tanáraink, tanítóink, Íróink, művészeink stb., stb. tőkeértékét az emiitett összeggel — azt hisszük elég alacsonyan — véljük
értékelhetni.
7. Fent, 6. tétel alatt az intellektuális, a
szellemi munkaerőt értékeltük; itt a kézi
tehát a tulajdonképeni munkás tőkeértékét
•fogjuk megállapítani. Volt 1911-ben, az 1910
évi országos felvétel alapján
Bányászattal és kohászattal foglalkozó férfi keresők száma
71.684
Férfi keresők száma
1.204.229
Kereskedelem és hitel férfi keresők száma 246.305
Közlekedesi férfi keresők száma .
. .
193.234
Közszoigálatuak és szabadfoglalkozásúak
216.129
összesen . . 1.931.581
Levonva ebből a 6. alatt már értékelt . . 217.006-ot
Marad . . . 1.704.575

H a évi 100 korona keresetet veszünk itt
alapul és az igy nyert 170.457,500 koronát öt
százalékos járadéknak tekintjük,, u g y kézimrankásaintk tőkeértékét 3.409,150.000 koronában határozhatjuk meg.
A 6. és 7. aattiak tőkeértékét összesen
12.089,390.000 koronára becsüljük. Fellner dr.
evvel szemben a Tudományos Akadémiában
tartott előadásakor a személyes szolgáltatásból eredő jövedelmet 831,043.000 koronára teszi. Ha ezt ily összegben elfogadjuk, ugy a
6. és 7. alatt felsoroltak tőkeértéke az általunk
eszközölt tőkésítés után 16.620,860.000 koronát
tesz ki, tehát 445 milliárddal többet. Ez a többlet nálunk a 8. tétel alatt nyer részben elszámolást.
8. Maradna még az eddig fel nem becsült
egyéb munkaerő tőkeértékének megállapítása, valamint mindannak az értékelése, amit
esetleg kihagytunk,, igy például a földgáz értékelése stb.
Mindezeket sommásan, hozzávetőlegesen
fogjuk értékelni. Volt az 1910. évi népszámlálási adatok alapján 1911-ben 141,743 véderőhöz tartozó egyén, volt 150,006 különböző napszámos, 86,218 nyugdíjas, 44,657 egyéb foglalkozású, 27,369 házi cseléd, 322.165 női tisztviselő 651.522 női munkás, női tőkés, női egyéb
foglalkozásúak, valamint 20 millió lakosságunk eddig fel nem sorolt (3;255.2ől személyt
soroltunk fel) részét, valamint a földgáznak
és számításba vett összes egyéb vagyontételeink, igy pl- a községek és törvényhatóságok
tőkésített vámszedósi és adózási jogainak ér-

tékét a Fellner dr. által a külfölddel szemben
fennálló tartozásaink összegében, tehát 8 milliárd 395.398,380 koronában-állapítjuk meg.
Igy most már nép-, illetve nemzetvagy onunkról a következő képet n y e r j ü k :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Földbirtokunk értéke
. . . . 21.268.138,100 K
Bánya- és kohómüvek értéke . 3.515.513,362 „
8.574.937,027 „
Házak értéke
Közlekedési eszközök értéke . 5.797.322,352 „
13.565.396,402 „
Ingók értéke
Külfölddel szemben fennálló
192.254,152 „
követelés
Részvénytársaságaink értéke . 6.495.629,300 „
Magángazdaságaink értéke . . 11.357.190.000 „
Szellemi foglalkozású munká8.680.240,000 „
saink értéke
Kézimunkásaink értéke . . . 3.409.150,000 „
Egyéb 1—10. alatt fel nem soroltak ért
, .
8.395.398,380 „

összesen . . . 91.251.169,075 K
Levonva ebből a külfölddel szemben Fellner dr. szerint fennálló
tartozásainkat . . . . . . . . 8.395.398.380 „
Marad tiszta nemzeti vagyon . . 82.855.770,696 K

Ebben az összegben véljük mi nemzetünk
vagyonainak értékét megállapítani, hozzátéve azt, hogy ebből az 1—3. tétel alatti, tehát
52.918,561.395 korona lőhet a materiális és reális értékkel biró, — a 4. és 5. tétel alatti
17.852.819.300 korona lehet a materiális, de
egyben ideális értékű — a 6—8. tétel alatti
20.484,788.380 korona értékű a tisztán ideális
értékű vagyon. De liogy csak mindezek
együttvéve fejezik ki népünk gazdasági erejének összességét, azt hisszük, kétségtelen.

Joőre szerint közel van
a háborn vége.
Rotterdam,

augusztus 8. Párisi jelentés

szerint Jofíre, a francia haderők főparancfinoka fogadta az amerikai lapok képviselőit
és igy nyiltkozott előttük a hadi helyzetről:
— Biztosan tudjuk,
utolsó
többé

tartalékaikat is
módjukban,

hogy ellenségeink
behívták és

mint azelőtt,

nincs

tartalékai-

kat egyik pontról a másikra dobni. Nem az
én dolgom feleletet adni

arra a kérdésre,

hogy meddig tart még a háborn. Talán he
iekig,

t/alán még rövidebb

ideig,

színűleg vége lesz, még mielőtt
ereje végleg

kimerül,

de

való-

ellenségeink

Kétségtelen, hogy ez

a kimerülés be fog következni, ö k épp oly
jól tudják, mint mi, hogy elérkeztünk
ború fordulópontjához.

a há-

A franciáknak Ver-

dunnél kifejtett öthónapos ellenállása
hiúsította

a németek

lentette a mérleget.
patok

tervét

meg-

és javunkra

bil

Az angol és francia csa-

szdzhuszonkét

hadosztályt

és az ország szilárdan kitart

alkotnak

abban az el-

határozásban, hogy a háborút győzelemmel
fejezi be.

Amerikai segély a Szibériában
lévő hadifoglyoknak.
Berlin,

augusztus 8.

A

Wolff-ügynök-

scg newyorki képviselője jelenti szikratáviratban: A hadifoglyokat gyámolító egyesüet Newyorkban kimutatást közöl, hogy eddig a gyűjtött összegből 100.000 dollárt küldött Ti-encsinbe a Szibériában levő
oglyoknak. (M. T. I.)

hadi-

A strandról a kávéházba
és vissza.
— J i á b o r u s nyaralás. —
(iKét ur beszélget a kávéházban. Az egyiknek -az arca lesült a strand-fürdő homok jában; homlokáról hámlik a bőr, profilja olyan,
mint. egy agg sziu-indiáné. A másik kócosh a j u és rendezetlen bajuszú. Látszik rajta,
liogy egyáltalán nem törődik a nyárral és
nem használja ki egészségi oélokra a nap meleg sugarát. Kabátjáról füstszag árad és zsebéből újság-kötetek kandikálnak elő.)
Az indián: Mit lehet folyton a kávéházban csinálni? Én már hajnalban fölkelek, kimegyek a Tiszára, úszom, evezek, uzsonnázom, napfiirdök, csolnakázom„ ebédelek, szabadgyakorlatozok, futballozok, jövök-megyek,
ülök, állok, nézek, látok.
A kávéházi: Nagyon érdekes. Szörnyen
érdekes. Azt kifelejtetted azonban, hogy lólegzesz is és bogy olyankor, amikor ülsz,, akár
sóhajtozol, akár nem, de semmi esetre sem
állsz.
Az indián: Csak gúnyolódj. Minden esetre van olyan okos és egészséges dolog, mini
egész nap a kávéházi füstöt nyelni és a pincérmizériákat szagolni.
A kávéházi: Ki beszélt itt egészségről?
(Egészségre semmi szükségem. Egészógre és
becsületre csak olyankor gondolunk, amikor
mások e tekintetben némi hiányt konstatálnak rajtunk. Ami az okosságot illeti, arról
cseveghetünk. A kávéházban nem lehet úszni, ha esak a fényárban nem, evezni se lehet,
noha közel van ide a nimolizmus tengere,
jönni-menni,, lökni, tolni, ütni állni itt is lehet; de látn-i, tapasztalni, és okosodni sokkal
inkább, mintha homokba dugja fejét az ember.
Az indián: No a tapasztalatokról ne beszélj. A meztelen tények mindennél jobban
beszélnek.
A kávéházi: Te csak meztelen combokra
és meztelen mellekre gondolhatsz. Én azonban
a meztelen lelkeket nézem és ez fontosahbl
Az indián: Ezt nem értem!
A kávéházi: Pedig egyszerű. A kávéházban van a szórakozás, az érvényesülés hazája. I t t kötik össze az emberek a hasznosat a
kellemessel. I t t mutatkozik mindenki a saját
mivoltában. Itt ragad az emberösmeret a füstszaggal együtt a kabátomhoz.
Az indián: De a fürdőben is lehet emberösmeretre szert tenni. Múltkor például a vízben lubickolt egy erős, tagbaszakadt dzsentlmén. A nők fehér r u h á j á t össze-vissza lubickolta. Akkora fejeseket, ugrott, hogy csak recsegett belé a fürdő. Mindenki dühös volt
rá, de különösen én. Háború van, az erős embereknek nincs itt keresni valójuk. A tüdőfiuk és ököl-bajnokok ne a szelid bullámokkal küzdjenek. Már-már kitört a hangos forrongás, amikor a vidám lubickoló kijött a vízből és kabinjában eltűnt. Néhány perc múlva
megjelent uniformisban, bárom
vitézségi
éremmel. Ezóta óvgtos vagyok a meztelen tényekkel szemiben.
A kávéházi: Én a r u h á r a sosem! nézek.
iSzeretem kinyitni az emberek koponyáját és
belenézni a gyepesédő agyvelejükbe. Megfigyelem ügyetlen machinációjukat és fontoskodó stTéberségüket. Ellesem,, amikor ügyesen nyúlnak a másik zsebébe és nehéz munkával elemelnek egy adag bizalmat. Elnézem
játszi intrikájukat, amikor rugdalódzó álpáthosszál összefognak egy harmadik ellen. Kacagok, amikor aztán egymás háta mögött f
szent és társas egoizmusra törnek. Á kávéház az mégis más: emherÖsmeret, komédia,
műhely, szóval minden.
Az indián: A fürdő is más: egészség, ugrás, rúgás, étvágy, élet; minden!
(Másnap a sziu-indián ü l t szorgalmasa"
a kávéházban és a vézna kávéházi legény
szélmalmozott egy ócska, nagy evezővel a
Tiszán.)
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HÍREK

tárgyalása, illetve a napirend elölt felszólal
gróf Károlyi Mihály, aki egy rövid beszéd
oooo
keretében nyilatkozik a függetlenségi pártban történt , szakadás okairól. Az ülésen
Mit hazndtok majd? . . .
Beöthy Pál képviselőiházi elnök fog elnökölÓ, majd ha visszajönnek (mert visszajönnek), ni, aki kedd délután két órakor érkezett
s csákójukon nem táncolnak a rózsák,
Budapestre komárommegyei birtokáról.
mint ahogy mentek.
— Kinevezések. Pigniczky István 46. gyaIS akik a könnyeiket mind utánuk szórták:
logezredben hadnagyot, a király ifőhadnagygyá, dr. Szántó József, az 5-ik népfölkelő paaz asszony, gyermek
rancsnokság nyilvántartásában álló, a szegeriadtan 'húzódnak odább,
di császári és királyi tartalékkőrluízhoz beha megkoppan a rémes, holt faláb,
osztott volt tartalékos segédorvost népföl
amelyen visszajönnek (mert visszajönnek):
kelő segédorvossá nevezte ki. — Balassa Istfogtok-e aikkor is kacagni?
vánt, a 21. hegyi tüzérezred hadapródját hadnagygyá nevezte ki a király. Balassa a harcÓ, majd 111 a visszajönnek (mert visszajönnek), téren tanúsított vitéz magatartása elismerésen] már két izben részesült kitüntetésben. —
s mámoros szeműik nem néz jobbra-balra,
Mairovitz Emilt, a második népfölkelő pamint mikor mentek.
rancsnokság nyilvántartásában az 5-ik hon8 a fáradt hős kezét kezében tartva
véd pótzászlóaljnál, mépfölkelő hadnagygyá
nevezték ki.
az asszony, gyermek
halkan zokogva állanak.
— A 46-osok köszönete. Zeiss Oszkár ezredes levelet intézett dr. Somogyi polgármesS ha reszketve nyúl feléjük a: vak
ö, majd ha visszajönnek (mert visszajönnek), terhez, amelyben meleg szavakkal köszönte
meg azt az adományt, amelyeket a város halesz-e elég könnyetek akkor?
•
I tósága abból az alkalomból küldött a vitéz
46-osoknak a harctérre, hogy az ezred törÓ, majd ha visszajönnek (mert visszajönnek), ténelmi emlékű fatörzsét a szegedi kultúrpasántán, vakon, bénán, rút-nyomorultan:
lotában elhelyezték. A levél a következő:
Hálás köszönettel fogadom Nagyságodnak
nem ugy, mint mentek.
és Szeged szab. kir. város tanácsának, háziS akire kacagva gondoltak nyomorukban:
ezredem történelmi fájának átadása alkalmámeghalt a gyermek...
ból hozzám intézett meleghangú levelét, mert
S az asszony? . . . Vissza, vissza csak!
annak minden szavában újólagos megnyilvánulását látom annak az őszinte ragaszkodás(Mit mondtok, hogy vissza ne fussanak,
ha egyszer visszajöttek (mert visszajönnek): nak, amellyel a város közönsége, élén a város kiváló vezetőségével, háziezredem iránt
mit hazudtok majd nékik a k k o r ? . . .
viseltetik. A harctéren küzdő hadsereg moPártos Zolán.
rális erejének legfőbb támasza az otthon maradott hozzátartozóknak törhetetlen ragaszkodása. Erezze minden katona, hogy ember— Az ellenzéki pártok értekezlete. Buda- től kivánhatót meghaladó küzdelmei közepete,
pestről telefonálja tudósítónk: Az ellenzéki minden pillanatban a szeretettek aggódó
pártok kedden este együttes értekezletei szeretete kiséri. Ebbő: a szempontból birnak
tartottak, amelyen földes Béla huszonnégy előttem különös értékkel Nagyságod költői
lendületű, meleg emberi érzésről tanúskodó
pontból áliő határozati javaslatát elfogadták sorai, mert kiolvashatom belőlük, hogy az én
a szerdai ülésen benyújtandó adó-javasla- derék katonáim a kitartáshoz szükséges tátok ügyében. Az adó-javaslatok letárgyalá- maszt Szeged első polgárának, kiváló vezesa után gróí Apponyi Albert kijelentette, tőségének és a város közönségének szeretetében teljes mértékben birják. Nem is muhogy annak idején épen ők voltak a parla- laszhatom el Nagyságod levelét ezredem törmenti akció mellett és Károlyiék inditva- ténetében akként megörökíteni, hogy ezrednvára terjesztették az ismeretes memoran- parancsomban teljes egészében közzétettem.
Nagyságodnak személyemre vonatkozó megdumot a király elé. — Gróí Károlyi Mihály, emlékezésére válaszul csupán azzal a kéréssel
pártjának értekezletén, bejelentette, hogy a fordulok Nagyságodhoz, méltóztassék tolmáKépviselőház szerdai ülésén meg fogja indo- csolni Szeged város közönségének, hogy
kolni a függetlenségi pártból való kilépésü- egyesülök velük egy közös szent érzésben, az
ő hős fiainak, az én derék 46-os katonáimket. Justh Gyula szolalt fel ezután. Beszédé- nak szeretetében. A kezemhez juttatott bőben kifejtette, hegy a világot meg kell óvni kezű adomány, melynek egynegyed részét a
attól, hogy a diplomaták ostobasága hábo- harmadik zászlóaljam rendelkezésére bocsárút tererwiseri. Követeli, hogy háboru után tottam, a legénység kivánsága szerint fog
elosztást nyerni. Fogadja Nagyságod megkünemzetközi döntő bíróságot létesítsenek. — lönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. TáA néppártban elfogadták az ellenzéki hatá- borban, 1916. auguszt. 2. Zeiss Oszkár ezredes.
rozati javaslatot az adó-javaslatok módosí— Kitüntetések. Bach Artúr 5. honvédtására vonatkozólag. — Hír szerint Telesz- gyalogezredbeli népfölkelő őrmester, Tóth
ky János pénzügyminiszter a képviselőház György Ferenc tartalékos szakaszvezető és
iiiése előtt tanácskozni fog az ellenzékkel a Marczi János népfelkelő tizedest az ellenség
kedd este elfogadott határozati javaslat felől. előtt tanúsított vitéz magatartásúkért az 1.
osztályú vitézségi érmet kapták.
— Gróf Apponyi Budapesten. Budapestről
— Magyarok és németek. Gróf Andrássy
jelenti tudósítónk: iGróf Apponyi Albert, a
Gyuta
tollából a „Nord und Siid" eimái
kit a király kihallgatáson fogadott, ebernémet
folyóirat
legközelebbi szánta tanulhardi birtokáról kedden délután Budapestre
érkezett. Apponyi hosszasam tanácskozott aa mányt közöl (i magyarok és németek érdekszolidaritásáról, Andrássy gondolatmenetét a
el 1 enzék vezérpol i t ik u saival.
Vossische Zeitung a következőkben ismerteti:
— A képviselőház szerdai ülése. A kép— Bár a magyar a némettől érzésl>en és
viselőház szerdán kezdi el a vagyonadó, a gondolkozásban erősen különbözik, mégis
jövedelemadó és Ifi. osztályú kereseti adó- számtalan kapocs fűzi kettejüket össze. Maról szóló törvényjavaslatok tárgyalását. A gyarországon az idegen nyelvek közül a németet beszélik legtöbben. A magyar kultura
javaslatokihoz elsőnek Hegedűs Lóránt szól a némettel mutatja a legtöbb hasonlóságot.
hozzá, aki mint a pénzügyi bizottság elő- Általában nálunk rendkívül alaposan ismeadója ismerteti azokat. Az adójavaslatok rik a német viszonyokat és szellemet. A vi-

lágháborúban csodálattal és lelkesedéssel tekintenek a német hősökre. És mennél többen
gyűlölik a németet, annál bensőbbbé és őszintébbé válik a kapocs a k<L nemzet között. De
a kölcsönös szimpátián kivül a reális politika
is egymásra utalja a magyarságot és németséget. Országaik egymás mellett terülnek "I,
érdekeink közösek. Majd hazánk történet:
fejlődését és geográfiai fekvését ismerteti. A
Kárpátok nemcsak Magyarországot, hanem a
német birodalmat is védik. Nyugat felé nyitott az ország, arra felé aktivak iohetiink. A
politikai dinamika is ezt kívánja. Az ezeréves
szomszédság arra is megtanít, hogy Németországnak mindenkor érdekében volt, hogy
Pannóniában a magyar nem pedig más nemzet uralkodjék. A magyarság hanyatlása maga után vonná a németség gyöngülését is. A
németek a Duna völgyében sohasem vethetik
meg lábukat, mert ilyen törekvésekből mindig bonyodalmak keletkeztek. A mi feladatunk, hogy a háborúban egymásra talált két
nemzet szövetséget a béke idejére is megőrizzük és áldásait biztosítsuk.
— Hét mázsa hal. A hatósági hal árusító
bódéban kedden hét mázsa hal került eladásra. Szerdán a 3001. sorszámtól kezdve váltják
be a bal utalványokat.
— Szegeden van aprópénz, ujjé, annyi
aprópénz van, csak el van rejtve, nehogy véletlenül forgalomba kerüljön. Bemegyek a
múltkor a Békei-trafikba és aszondom: —Margit kisasszony, kérek tiz királyt! Király,
az nincs, — mondta a kisasszony — de talán
tessék előfizetni az Érdekes Újságra. Végre
sok duma után megállapodunk egy portorikó
ban. A portorikó az kilenc fillér. Odaadok egy
koronát. Nincs aprópénz? kérdi a kisasszony.
Nincs! mondom én. Erre történt a következő
eset. Kaptam egy portorikót, az kilenc fillér,
kaptam egy liuszfillérest készpénzben, az husz
fillér, két látképes levelezőlapot á tiz fillér,
egy álmoskönyvet, két cipőpertlit, sőt legutóbb egy szerecsengyereket is kaptam negyven fillér. Ez azonban egy korona hat fülért tesz ki, ki kell tehát fizetnem a hat fillért. Nincs aprópénzem, adok egy koronát,
visszakapok egy háxomfilléres bélyeget, két
levelezőlapot, szivarszipkát, két cipőpertlit,
egy álmoskönyvet, egy szerecsen gyereket,
egy álmosgyereket, egy szerecsmkönyvet„...
Egészen belezavarodtam az aprópénréiány ba,..
— Ujabb rendelet a gyantatermékekrői.
A hivatalos lap keddi száma közli a kormány
rendeletét gyanta- s gyantatermékek, gyantaolaj, kolofonium, terpentinolaj vasúton, hajón, vagy gépkocsin történő szállításának
igazolványhoz kötéséről, továbbá az ily termékek készleteinek be jelentésére és átengedésére, valamint legmagasabb áraik megállapítására vonatkozó rendeletek hatályon kivül
helyezéséről. E felsorolt anyagokat, ha a küldemény súlya 100 kg.-mál nagyobb, csak a kereskedelemügyi miniszter által elrendelt szállitásii gazolvány mellett szabad szállítani. A
jzáflitási igazolvány kiállítását a Magyar
Gyantatermelő és Beszerző r.t. (Budapest, V.,
Zoltán-utca 12.) utján kell kérni. A kereskedelemügyi miniszter a szállítási igazolvány
szüksége alól indokolt esetben fölmentést adhat. A rendelet ellen vétők két hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethetők.
— Buziás vagy Kevevára. A Temesvári
Hirlap u j a : A kereskedelemügyi minisztériumban a közel nacrkfcan döntenek az uj
Balkán fővonal kérdésében. Véglegesei elhatározott dolog ugyanis, hogy az uj fővona'at kiépítik, sőt a kiépítéshez már az
összes előkészületeket meg is tették. Eddig

három fővon •! bonyolította le a B/ilkánrj >1
való összeköt te: ésiiuVeb A Bu-.! i p e s t - Ot sova—bukare: ti, a Budapest—P; edeál -bukaresti és a Budapest—Szabadba—Zimany
—belgrádi vot:al. Az első kettő kciésbé fen
tos, mert kívü' esik a bolgár és terök relá
ciók körén, amelyet egyedül a Budapest-belgrádi vonal kapcsolatban -enr.ee mos-t mái
szerves meghosszabbításával a Nis —Szófia
—konstantinápolyival bonyolít le. E fővonal
a bulgáriai és török országi élénk - - és a
jövőben elöfeláthaió'ag még élénkebb —
forgalom lebcnyoiiására l e m alka'mas.
Megérett hát a második al-lunai áthidalással kapcsolatos uj n "cnal I tesitésének kérdése. A Zirnony- báziási Dunaszakasz in
megcsinálják az uj áthidalást. De hol? Eddig két varián; jött szóba: a báziási é? a
kevevárai. És e d iés hátrákatja épen a
megvalósítást. A 'mziási áthidalás érdeke
Temesvárnak és Aradnak, a kevevárai Szegednek. Az eiré mego'dás esetében kiesne e
relációból Szeged cs nagy környéke: Csongrád, Csanád. VLzort ezt a megoldás*
hangsúlyozza Terricsvái, Arad, Versec, Torontál és Krassószörény és egész Erdély
érdeke. E vona! ellen szó' az is, hogy a szerb
parton való továbbvezetésre a Morava-völgye felé a terep k e u ' s t é alkalmas; nehéz
és drága, továbbá baja t.z is, hogy e vonái
nem futna oly nézve'lei ü-1 bele a Belgráü
—Nis—konstantinápolyi fővonalba. E ke:
szempont a
Szeged--Nagybecskerek—kevevárai áthidalás mellett beszél. Ezzel szeri
ben azonban, bár Sremendiián át közvetlen
kapcsolat létesülne, ki kclle.ie építeni a meglevő Szeged—Nagyi ecslejck—kevevárai
vonalat, amely tővoirilnak nem alkalmas és
a kevevárai hídnak nagyobbnak kellene lenni s igy jóval költségesebb is volna. 2225 kilométert keilene e variáns elfogadása, esetén
kiépíteni, mig a báziási áthidalás esetéi!
csak 27 kilométeres s/akaszt. A minisztériumban, értesülésülrk szerint, mind a kér
variánst elókésziteité.c, megtervezték és
költségvetését előkésrétették. Beszélik, hogy
gróf Tisza István miniszterelnök is intenziven érdeklődik a fejlemények iránt. Döntés
még nincs. P á r . ü u p múlva azonban lesz
Még ped'g a beavat ittak szerint a temesvári, aradi, versed, c: délyi érdekeltek álláspontja fog győzni: Barnáson épitik meg az
uj hidat. A döntés üti n — még a háborúban — megkezdik a yö ral építését és az áthidalást, hogy a békekö.éskor aktuálissá váló

gazdasági
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Kérdések

komát, Bah gh Károly pénzügyi tanácsos
kedden a központtól néhány vaggon korpa
kiutala -át kérte. Megtörténhetik, hogy a
korpák,';, pont most már teljesíti a város kérését. - - A napol ban egy vaggon cukor
érkezik a cservonlai cuko, gyárból Szegedre a hatósági közéialn.ezési üzemnek. A cuV >rra nem lehet' előjegyezi\ mert Balogh
tanácsos e s i k akkor fog a kiosztásról gondnokod! i, ha a cukor már megérkezett.
_
A járásbíróságról. Sernlyódy István
v. ';ew> járási iró sra'bad. ágáról hazaérkezett
és helyettesétől, dr. Ivánl.cvics Árpád járástól ától én vette hiva'ala vizeféséi .
A szegedi hadbíróság kötél általi halába itéit egy népfölkelőt. Nngyaná'ás András
5. honvéd pótz.ászlóaljbeli népfélkehi április
4-én Temesváréit -agyonlőtte a szeretőjét;
fíogyor Beatrix cselédet. A szegedi ImivéT
hado.ztálybiróság hat hét előtt már fcgfalkozoít az üggyel, de a tárgyalást elnapolta,
hogy a vádlott születési anyakönyvi kivonatát bcszmeme, A katonai bünterétörvénykönyv szerint ugyanis kötél általi halába csakis abban az -esetben hhintethető a
vádlott, ha huszadik' életévét betú'dötte. Miután Nagyandrást r. honvédügyész: ég a
kbtk. 413. §-ába ütköző gyilkossággal vádolta, amelynek kötél általi halál a büntetése, a biióság elrendelte a kivonat beszerzését. Kedden' folytatta a hadbíróság' a tárgyalást. A beszerzett anyakönyvi kivonat
tanúsága szerint a vádlott február 22-én
mult busz éves. A biróság a vauid-tat és a
tanukat már az előző tárgyaláson kihallgatta, ugy, hogy most csak az ítélethozatal
volt hátra. A hadbíróság rövid tanácskozás
után meghozta ítéletét és Nagyandrás And-

Igazgató: V A f S

— Tíz mázta zsir kö 'élelmezésre. A
hatósági közéklmezési üzem tiz mázsa sertészsírt vásárolt. A zsirt makszimális áron
— kilóiikint 9.20 koronáért — árusítja a
közélelmezési üzem a fogyasztóknak. Egy
család öt kilónál több zsirt nem vásárolhat.
A zsirt hétfőn kezdik árusítani, addig előjegyzéseket sem fogad el a közélelmezési
üzeni. — A hatóság mindeddig nem tudott
korpát .szerezni, bár huszonkét vaggon k o r :
pát utalt ki eddig a miniszter a városnak"
Miután a korpeközpont legutóbb közöjte
hogy az uj őrlésből Szegednek is juttat
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Jelentés!

Pénteken, anguszfus 11-én.

jfcgyar királyi Operaház és Jíépopaa v. tagjaiból iu

MŰVÉSZEGYÜTTES
Műsora:
Kertész Vilmos
ni. kir. operaház v. tenoristája.

fontns

— A zeneiskolai bizoí s i g ülése. Csütörtökön délelőtt tiz ómkor a városháza bizottsági termében a zeneiskolai bizottság ülést
tart. Az ülésen a városi zenedében megürerede-tt tanári állásra történik meg a jelölés.

— Nem lesz gummikerekü bérkocsi.
Budai estről jelentik: A háború kitörése óta
egyre, fogy a száma a hajdan nagyhírű budapesti If iáik Pernek s mc-st közeledik már az az
idő, amikor °ltünnek a „gipminikereküek". A
kereskedUmi miniszter a honvédelmi miniszterrel egyetértve tudvalevően elrendelte az
összes guncvabronc ok és köpenyek igénybevételét hadicélokra. A budapesti bérkocsiipartestület kérvénnyel fordult a miniszterekhez, hogy állj n el a rendelet végrehajtásátél legalább addig, mig a téli zárt ko-esikat
járaiják. A honvéd-Imi móinisztcr hétfőn leérbez. tt rendeletével az ipartestület kérelmét
teljesít ette és megeng.dte, liogy a bérkocsik
gim mi, broncsaU csak . któber 20-án szolgáltassák be hadicélokra.

KOIiZO M f t Z I

ikomip'ekszumában,

mint fait ac.ompü kerüljön bele e
közgazdasági (kérdés.

rást kötél általi halálra ítélte. Az ítélet -ellen
a vádlott és védője pörorvoslatot jelentett be.
— A Berliner Tageblatt újból megjelenik.
Kürt adtunk arról, hogy a katonai parancsnokság betiltotta a Berliner Tageblatt megjelenését. Mint most egy berlini jelentés
közli, a Berliner Tageblatt kedd estétől kezdve ismét megjelenik.
,
— A sikkasztó főkönyvelő bünügye. Debrecenből jelentik: A debreceni banksikkasztás bűnügyében tovább folytatják a vizsgálatot. Megállapították, hogy II a rang kp György
a bankhoz érkezett pénzeslevelekből mintegy
>27.000 koronát sikkasztott el. A sikkasztó főtisztviselő lakásán házkutatást tartottak, a
mely meglepő eredménnyel járt. Haranghy
lakásán valóságos muzeumot találtak értéktárgyakból. Bélyeggyűjteménye 40.000 korona értékű és az ingóságai mintegy 150—160
ezer koronát érnek. A vagyonra elrendelték
r. bűnügyi zárlatot, amelyet hétfőn hajtottak
végre.

Pajor Ö d ö n
Népopera v. baritonistája

Kovács Margit
Buda-Temesvári szinház énekesnője.

Kouács Margit.

Bohémélet.,
Operarészlet az első felvonásból. Zenéj t szerzé Puccini.
1 W H

• • Kovács Margit
Rudolf . Kertész Vilmos

Pajor Ödön
Figaró belépője, Sevillai b o r b é l y é .

operából. Zenéjét szerzé Rossini.
Tosca

nagy

ária,

Puccini.

zenéjét

szerzé

Bajazzo nagy ária, zenéjét szerzé
Leon Cavalló. Traviata nagy ária,
zenéjét szerzé Verdi. Faust virág ária,

zenéjét szerzé Gounod.

Kertész Vilmos

Tosca templom ária zenéjét szerzé
Puccini. C a r m e n virág ária, z e n é jét szerzé Bizet. Rigoieitó, az aszszony ingatag, zenéjét szerzé Verdi.
Düeif a SeviESai borbélyból. É n e k lik Kovács Margit és Pajor Ödön.
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— Hadifogoly a szenttamási szvecsár
egyik szereplője. A Bácsmegyei Napló irja:
Emlékezetes még a hírhedt szenttamási szvecsár, amelyet Zagorica Velyko bácsszenttamási postamesternél rendeztek és amiből országos botrány lett. A hirfts szveosáron Szenttamás előkelő szerb vezető férfiai; vettek részt,
többek között a postamester ügyvéd fia: dr.
Zagorica Iván is. A szveesár vége tudvalevőleg az lett, hogy a szegedi törvényszék és ítélőtábla valamennyi résztvevőt elítélte, mert
az orosz foglyokkal együtt a cárt éltették. Az
egyik elítéltet, dr. Zagorica Ivánt közben !>esórozták katonának, kiképezték és az orosz
frontra küldték. A frontról érkezik lxire annak, hogy dr. Zagorica Iván aki a szvecsaron
az orosz foglyokat ölelgette és velük az orosz
cárt éltette, most orosz fogságba esett.

András nem eseti el.
(Saját tudósítónktól.) A városi kozki'rházban láttatni ezt a feljegyzést:
S. Julis, 18 észténdös cseléd
leány, szül. Tápé, tóm. kath.
szublimát
mérgezés.

Sablonos e s e l gondoltam; 18 esztendős,
cselédlány, elhagyta a babája, szublimáló:
ivott. Megnéztem a beteget, szép szőke lány,
az arca tűzpiros: a szublimát hatása. Bágyadtan néz körül, azután könyörgő pillantást vet az ápolónőre. Az megérti, tejet ad
a betegnek. Jön az orvos, különös jóakarattal, gyengéden lép a lányihoz, megsimogatja
a fejét, 'vigasztalja. A lány két szeme megtelik könnyel.
Amikor az orvos végigjárta az összes
termeket, felkerestem.
— Kérem, doktor ur, — mondtam —
— Az ötödik honvéd gyalogezred rokkantjai mi történt ezzel a lánnyal, miért ivott szubjavára rendez a Korzó-mozi igazgatósága limátot?
augusztus 14-én nagyszabású müvészestélyt.
Az orvos rám néz, aztán ig.v beszél:
Az estélyen a honvédzenekar Fichi\ncc Sán— Számtalan szubliniátos betegem volt
dor karnagy • vezetése alatt szimfonikus hang- már, szinte hihetetlen, hogy a szublimátoversenyt tart. Sz. Ladányi Mariska, opera- soknál valami különösebb esemény történáriákat énekel zongorán kiséri Ziicker Simon jék. Mindig ugyanaz a nóta: hűtlen elhagyás,
zenetanár. Takács Imre. hárfa mii vész is reszt- vagy reménytelen szerelem. Ez a lány azonrész az előadáson. A nagy érdeklődésre való ban kivétel, nem lett hűtlen hozzá a szere
tekintettel ajánlatos a jegyeket előremegvál- tője, nincs is szeretője, vőlegénye van és
tani.
néni is szeretett senkit reménytelenül. Véírógépszalag—széíspapir é3 az összes letlenül tudtam meg, — az úrnője beszélte
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj- el, ahol szolgált — miért akart megválni az
mentesen felszereli Keller Iróge'pvállalat Sze- élettől, 'Ha érdekli, elmesélem, talán {elhasz1
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.
nálhatja.
V'U -v
•
— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában
A doktor elmondta a kis cselédlány
német, francia, angol nyelvekből kezdők és szomorú történetét.
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön.
A háboru előtt jómódú gazda volt Tápén S. Mátyás. Amikor a háboru kitört, ő is
A Délmagyarország telefonjai bevonult, néhány hónapra rá meghalt a feségc, majd a gazda is elesett. S. Julis,
Szerkesztőség
305.
Kiadóhivatal
81.
i
még tizenhét esztendős sem v»lt,

egyedül maradt. Teljesen egyedül, mert a
vőlegénye, B. András, a Doberdóról egyszer
sem j ö ' r ' e í t haza szabadságra". A kislány,
gondolt egyet, bejött Szegedre és beállt
s/o'gáiő; k. Egy szegedi urics..Iádnál szolgált, beeiTeles, dolgos lány \ '
nagyon
szerelték. Sohasem élt a szaba . Agával ' és
v.uánrap délutánon!.int. amikor a társnői
malii ózni mentek, Julis oí hon maradt és
leve'et iit. 1 < velet a Böbe' d a, 11 íAndrást;ak, B. ArT'ás ponto an válaszolt a levelekre és bi/.lositotta a 'ányt változhatatlan
szer •-!mérői, biztatta, hagy várj< n, majd
csak végo 1
egysz r x háborúnak, akkor
megreküre nc'V.' '
A !á: / a árt, bizolt, rá a m nézett férfira, váiía haza Andrást.
NT ái y nap előtt egy kaiona látogatta
meg J u l s t . a tápéi szomszéd fia. aki egy;
században sz lg/;l-t B. Andrással Julis nagyőri me; müB, hogy hírt fiaU a vőlegényé'-;
ről. fa g :a is a katonát, de az csak nem
akaii At:d;á:: 11 leszólni. A lánv sírni kezdett, aztán •'. 'nyörgótt, ihogy mondjon el
mindent. A kVuna végre is íáita. hogy úgysem h a ' l g a i h r t í i él a valót, hál elmondta,
amit tv
;, h e s l e , hogy a ; egyik ütközet'e; r o m ' vt nett B. Andrásnak. Leltet, hegy f, go'y leit, vigasztalti a katona,
biztosan íog ily h'tt, nem biztos, hogy 'meghalt. T g ' b : • 1 elleti Julisnak. Este. amikor
a gazdáit m r iiy ugorni tért, Julis kilopott
egy szuUiiná'-p h ; ill 't a gazdája szekrényéből, -•• r <; oá' szolgált — feloldotta
egv pohái \ í z t n é; m v i t t a . V tán ide került.
Azóta bír / o e .tt B. /ft. áfásról, aki
nem került f gs/o. bu, m e r sem sebesült,
csak eltévedt z e. r e d é t l . Közöltem a lány
nyal, hogy ó'l a vö'eglhyc, ; zeta — ameny
'nyíre meg akort ha' íi, am kor a h ilála híré:
hozták — min le v. r n uie-g akar gyógyulni.
Meg is gyóg ' ul.
—S.
Felelős s; . ikos.'iik- Pásztor József.

Igazgató: VAS 5 A N D 0 R

Telelőn 11-85.

Kiadóti ktj Ionos: Várnay L.

Kedden é s s z e r d á n .
S z e n z á c i ó s

filmi

üíaggas*

Gömöri Vilma
a

szegedi

:-:

színtársulat

f é r f i éh n ő i

div^dhkek

legnagi nbb n f ó t é m

—

mővész-

nője a főszerepben.

:-:

ÉJFÉLI T A L Á L K O Z Á S .

LegmejbJihaí ó 1
LsgolcsóbL

c*»g•

OB

t e « z « '/.-".Aj i r r í s .

Népszínmű 4 felvonásban.

A főszerepeket játszák:

Cs@konics-u. 6
Telefon 8 5 4 .

G ö m ö r i Vilma

Várkonyi mihálg

Berki Lili

Szentgyörgyl István

Mihó

S z é l e n t i - t é r 17.
Teletem 8 5 5 ,

Krémer H. ' l í i l í S
Kossuth Lnjcs-cugcarüi

László

vendégfellépte az esti 9 ó r á s e l ő a d á s o n .

mérsékelt é?í\.
kiszolgálás. -

.

— fenlos
Í M - í j és

leángkE-kalí pnlí.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.

!

Rendes helgárak.

Telefon 773.

Te l u f i

773.
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Café Restaurant

Szeged, 1916. augusztus 12.

Ér Popper dpö a legíspíűsabb.

NEUHOLD
Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó.

SZEGED,
Széchenyi-tér 2, szám.
Telefon 311.

Naponta

Báli cipőujdonságok.

frissen csapolt
sör. Kitűnő borok.

Legújabb szabadalmazott

Állandóan ízletes Z ó n a reggelik.
étkezés.
Tisztelettel

Minden

f a - S Z a n d á l

rugékony, vizhatlan kapható

időben

Naponta zene.

Neuhold Dezső.

22—28

páronként

30—35

K. 3 90

5-

Telefon 1 4 - 9 5 .

Telek eladás
a város és a

„Kereskedelmi
gyakorlattal

villamosvasút

közvetlen közelében.

Landesberg Mórnak a Gedó-mulató
és a Népliget között fekvő szőllőtelepéből circa 14000 négyszögölnyi terület 420—500 négyszögöles telkekre
felosztva ártézi vízhasználattal a betelepített szőllővel és szőllőkarókkal

10—500 koronáig Görz é s Zeiss

—

cikkekben,

eredeti gyári árakban

—

Sandberg Henrik föK
Szeged, Széchengi-tér 16.

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát dijtalanul rendelkezésére
bocsájtok.

lett (négy-öt évi törlesztéssel) eladásra kerül.
Az eladásra kerülő telkek fekvésüknél fogva egyaránt alkalmasak ugy
állandó lakóházak,
mint nyaralók
céljaira.
Közelebbi felvilágosítással szolgál
dr. Basch Ferenc ügyvédi irodája (Szeged, Kálvin-tér 6. d. u. 3-tól fél 6-ig),
Orlőssy Gyula (Gedó mellett) és az
eladó (Bocskay-u. 10.), ahol a felosztási tervezet is megtekinthető.

B B B B B B B B B B B B B B B B

pápai Dezső

Telefon:

Telefon:

13-16.

13-16.

biró

irodistanő
felvétetik a Backmalomban."

együtt kedvező fizetési feltételek mel-

lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti

5-50

K á r o l y i - u t c a i B a z á r - b a n %tt\lsas

Fényképészeti gépek.

awiacMSg

36—42

(olajos, petróleumos)

eladók

Várnay L. Szeged,
Kárász-utca 9.

chronometer és müórás
S Z E G E D ,

1

Gyomorbajosok

Iskola-utca 19. szám.
HlillHII

Legjobb minőségi!

fűtés, üzem és cséplés célokra tel-

Utált állandóan pabtáoon

jes vaggonrakományokat is BZOIIIIfll

tartanak.

szállít és vidékre továbbit.

I M

•

III.

•i
•i

Órajavitások 2 évi jótállással

Hirdetmény.

18

Viderker Pál

•

fa- és szénkereskedő.

Szeged, Honvéd-tér 1. szám.

Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnay L.
könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

Értesítem Szeged város közönségét, hogy a „Back
Bernát fiai szegedi gőzmalma és vízvezetéke részv.-társaság" szegedi céget a m. kir. Honvédelmi miniszter
Ur az 1912. évi LXVIII. t.-c. 18. §-a alapján a hadiszolgáltatási törvény rendelkezései alá helyezte.
Szeged, 1916. auguszt. 8.
9944|1916. eln. sz.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

HirdTtéTeTeTfeIvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

Hajőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 59 fi(l
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás,

hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „C h i n a h a j• z e s z" által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

lí

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

Legjobb

hajfestő az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 3 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Fájós fogára

vegyen

mielőbb a híres Leiiizinger-file f o g c s e p p b ő *
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchnyt-tér
250o

n

