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LEGÚJABB, 
BERLIN: A nyolc német ágyú zsákmá-

nyolásáról szóló román jelentés puszta ko-
holmány. 

LUGANO: A római lapokban két tudó-
sítás jelent meg a szerb szkupstina üléséről. 
Az első jelentés az elnök megnyitó beszédét 
közli, amely a szokásos frázisőkat tartal-
mazta a győzelem biztosítására és Szerbia 
nagyságára vonatkozólag. A második jelen 
lésben az áll, hogy a szerb miniszterelnök 
két titkos ülésen feltárta a helyzetet. 

CHIASSO: Az a jelentés, hogy a 4. gó 
rög hadtest Németország védelmét kérte, 
Olaszországban nagy riadalmat keltett. A 
sajtó legnagyóbb része tartózkodik a beható 
kómmépMr óktól; a CorrieAe. della Ser a 
szerint Németország minden eszközt fel-
használ, hogy a görög hadsereg egy részét 
támadásra képtelenné tegye. 

LUGANO: A Córriere della Sára jelen 
tűse szerint az antant kebelében olyan irá 
nyu tanácskozás folyik, hogy célszerűségi 
okokból Romániáit engedjék át annak a sors-
nak, amelyet az ellenséges haderők koncén 
trációjá számára megteremteni látszik. A 
lap azt mondja, hogy ilyen eljárás nem vol 
na szép, mert Románia nem csupán magá 
ért, hanem a négyes szövetségért is harcol. 

ZÜRIC: A párisi Balkán-ügynökség je-
lenti Athénből: A király és Zaimisz minisz-
terelnök között lefolyt tanácskozások 
vezettek eredményre. Szombaton 
tanács volt, urnelym valamennyi vezető 
államférfiú megjelent Venizetosz kivételével. 

ZÜRICH: A Havas-ügynökség jelenti: 
Görögországban elrendelték az általános 
mozgósítást. — a párisi lapok kedvezőtlenül 
ítélik meg, hagy Zaimisz lemondása után a 
király összevont serkeivel megerősíttette 
Athént 

Csapataink Hátszegtől dél-
keletre támadást kezdtek. 

— Kedvezően haladnak előre. - A románok az Olt 
folyón á t előnyomulnak. - Az oroszokat a Kárpátok-

ban ismét visszavertük. -
BUDAPEST, iszepteimiber 15. (Közli a 

ininiszterellnöki saj'fióosztáily.) Keleti harc-
tér: Romáin harcvonal: A szövetséges csa-
patok támadásai a Hátszegtől délkeletre 
eső területen kedvezően haladnak előre. 
Fogarastól keletre a románok megkezdték 
az Olt folyón át való előmenetelt. 

Károly főherceg lovassági tábornok 
hadseregarcvonala: A Cibó-völgyben a 
harcok a mi javunkra dőltek el. Sikeres elő-
őrsi vállalkozásokon kívül nincs semmi ese-
mény. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy 
hadseregarcvonala: A Lipa folyó és a Kő-
vel rovnól vasútvonal között élénkebb 
tüzérségi tevékenység. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese.. 

BERLIN, szeptember 15. A nagy fő-
hadiszállás jeleníti: Keleti harctér: Lipót 
bajor herceg vezértábornagy hadcsoportja: 
Nincs esemény. 

Károly (főherceg lovassági tábornok 
hadcsoportja: A Narajovka-szakaszon és 
attól keletre német és török osztagok vál-
lalkozásai sikerrel jártak. A Kárpátokban 
Cknbroslavának nyugati lejtőjén az állá-
sainkig előrenyomult oroszokat ismét visz-
szaverttik. Ugyancsak visszavettük állá-
sunknak azt a részét, amely a tegnap jelen-
tett harcokban a Kapuitól nyugatra az el-
lenség kezére kerültek. 

Erdélyben német és osztrák-magyar 
csapatok Hátszegtől délkeletre sikeres harc-
ban állanak. x 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

nem 
korona-

ROTTERDAM.• Anglia elzárkózása a 
legnagyobb meglepetést kelti. A Nációnál 
irja: Minden jel arra mutat, hogy nagy dol-
gok vannak készülőben. Híreink szerint An-
glia csapatokat szállít a belga partvidékre. 

GENF: A Le Victoirban Herve irja: 
Piccardiában most kezdődik el a döntő harc. 
Következménye leSz hamarosan Peronne el-
foglalása. 

a H Í es., 
a román ellenállást 

Az ellenségei a cuzgun-karaomeri általános vonalra 
vetették vissza. - Az eddigi foglyok száma 28.000. 

BERLIN, szeptember 15. A nagy fő-
hadiszállás jeleníti: Balkán harctér: Macken-
sen vezér tábor nagy hadcsoportja: A szö-
vetséges csapatok uj támadásokkal több-
szörösen megtörték az ellenség ellenállását 
és a cuzgun-karaomeri általános vonalra 
vetették vissza az ellenséget. 

Frigyes Vilmos hesseni herceg Caraor-
mannál elesett. 

A bevezető harcokban és Tutrakan ro-
hammal való elfoglalásakor ejtett foglyok 
száma a mostani megállapítás szerint kere-
ken huszonnyolcezer. 

Macedóniai arcvonal: Florinától kelet-

SZÓFIA: Az Elisaveta román hajó Ra-
hdvoival szemben volt kikötve. Tizenkét bol-
gár katona csotnakon akarta megközelíteni 
a hajót, de először ez nem sikerült, mert 
tüzeléssel fog\adták őket. Később el tudták 
érni a hajót, kötdeit elvágták és Rahovába 
vitték, ahol mindjárt e névré is keresztelték. 

re az ellenség heves harc után elfoglalta 
Malkanídzát. A Moglena területén vissza-
vertünk ellenséges támadásokat. A Vardar-
tól keletre azokat az angol osztagokat, a 
melyek az előretolt német árkokban meg-
vetették lábukat, újra kivertük. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztálv 

BUDAPEST, szeptember 15. (Közli a 
miiniisztereliTiölki sajtóosztály.) A délkeleti 
harctéren nincs esemény. 

HÖFER altábornagy. 
I a vezérkari főnnk helvettese 

Orosz jelentés a dobrudzsai 
harcokról. 

Sajtóhadiszállás, szeptember 15. Az 
orosz vezérkar jelenti: Szilisztria környékén 
erős harcok folynak. A románok több német-
bolgár támadást visszavertek; nyolc ágyút 
zsákmányoltunk. 

Az oroszok és románok kndarcai 
Sajtóhadiszállás, szeptember 15. Az 

oroszok át akarták törni a kárpáti frontun-
kat, de az egész vonalon véres veszteségük 
mellett összeomlott a támadásuk. 

A román fronton Hátszeg vidékén He-
rizomál több kisebb ütközet volt, amelyek-
ben feltartóztattuk a románokat. 
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k kenyér. 
A több mint <két esztendős világháború 

alatt sem pirislott még ugy Európa horizont-
ja, mint ezekben a napokban. Megújult erő-
vel csapnak fel a világégés lángjai az ösz-
szes harctereken: nyugaton és keleten sza-
kadatlanul hajszolják vad és véres rohamok-
ra tömegeiket ellenségeink, az olasz offen-
zíva ikiujulásáról ép ma ad hírt Höifer és a 
Balkánon nagyobb méretű harcok küszöbén 
állunk, mint aminőket valaha látott Európá-
nak ez a veszedelmes tüzifészke. 

A képviselőház hosszú lélekzetü kül-
ügyi vitákkal szerez gyönyörűséget izgal-
maktól agyonhajszolt idegeinknek. Minden 
eddiginél feszültebb figyelésre késztetnek az 
események: künn és benn. Sorsunk kockája 
talán most dől el és mi kénytelenek vagyunk 
itthon maradni Szegeden, fellátogatni a vá-
rosházára, elsietni a péküzletekbe, mert a 
drágaság őrjöngő és mindig telhetetlen ör-
döge ujabb ostromot vezet a polgárság ellen. 

Csak két fillérről van szó. csekélyke 
két fillérről. Csak két fillérrel akarják a 
szegény pékek a kenyér kilójának árát 
emelni. Mi ez a két fillér akkor, amikor egy-
egy fogyasztónál tiz fillérre sem emelked-
hetik naponta, hiszen a miniszteri rendedet 
azzal, hogy a naipi kenyéradagot megszab-
ta, arról is gondoskodott, hogy az ilyen 
áremelések ne sújthassák érzékenyen az 
éhes és a sorstól táplálkozásra kárhoztatott 
fogyasztót! De a szegény pékek, akiket 
olyan könyörtelenül sújtottak a háborús kon-
junktúrák, — ki ne ismerné ezt az egyszerű 
számítást? — sok féltői szedik be a két fil-
léres különbözeteket, náluk tehát tekintélyes 
összeg az, ami a vásárlóra bagatell. 

Valami ilyes alapon kérhetik csak pék-
uraimék a kenyér árának ujabb emelését. 
Nincs egyetlen ok, amivel indokolttá Tehetne 
tenni ennek a vakmerő tervnek még csak a 
ifölmerülését is. A közönség nagyon jól tud-
ja, milyen hasznot kapnak ma a pékek a 
kenyér- és lisztárusitás után és miiven hasz-
nuk volt a néhai békés időkben. Pékpártiak 
teszünk: ez a haszon ma semmivel sem ke-
vesebb, mint volt három, vagy négy év 
előtt. Milyen alapon akarnak a pékek a vi-
lágháború harmadik évében jóval többe* 
keresni a kenyér után, mint amennyit 1912 
ben kerestek? 

Nem vitázunk sokat. A mérték betelt. 
Ma már nem í ingatjuk magunkat abban az 
illúzióban, hogy megértéssel és méltányos-
sággal útját iehet állani az árak állandó fel-
csigázásának. Több mint két év keserves 
és lehangoló tanulságai után a pékektői se 
kérje vaiaki, hogy azért a rongyos semmi-
ségért, amit világháborúnak, a nemzet lót-
f-entartási küzdelmének, egymás iránt való 
kötelességnek, drágaságnak, kiuzsorázásnak, 
gyásznak, özvegységnek, árvaságnak, éh-
ségnek, télnek és szegénységnek hivnak, le-
mondjanak olyan két fillérről, amit megkap-
hatnak, ha kérnek. Nem szabad megkap-
niok! Se nekik. Se másoknak. Kizárólag ezen 
van a hangsúly. 

Elérkeztünk addig a határig, amelyen 
tul a hatósági erélynek áttörhetetlen védel-
met kell biztosítani a polgárság számára. 
A háború győzelmes befejezésének egyik 
elengedhetetlen feltétele ez. A polgárságnak 
meg kell hozni minden áldozatot és mert 
akarja és vállalja a harcot a győzelmes be-
fejezésig, védelmet kell találnia nemcsak a 
fronton a kül-, hanem itthon is a bele'llenség 
ellen. 

A pékek azt kérik, hogy két fillérrel 
drágábban adhassák a kenyeret. Kérésüket 
nyomban meg kellett volna tagadni. Ugv 
tudjuk — ha késve is — ezt a választ kap-
ják. Legyen résen a hatóság és verjen visz-
sza nyomban minden tervet, amelyből az 
árak ujabb indokolatlan emelése akar ki-
sarjadni. Törhetetlen erélyén és tántorítha-
tatlan határozottságán kívül nincs a polgár-
ságnak más védelme. 

Az olaszok oj offenzívába fogtak. 
— Első támadásuk meghiúsultnak tekinthető. — 

BUDAPEST, szeptember 15. (Közli a 
miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olaszok uj 
offenzívába fogtak. Erőlködéseik egyenlőre 
főkép a Karszt-fensik ellen irányulnak. Ott 
tegnap a tüzérségi és aknavető tüz a leg-
nagyobb erőre emelkedett. Délután az egész 
wippachi és tengerparti harcvonalon nagy 
ellenséges gyalogsági erők mélyen tagozol-
tan támadásba mentek át, amiből heves 
harcok (keletkeztek. Ámbár helyenkiin't az 
ellenség be tudott hatolni legelső sorban 
levő állásainkba és itt-ott tartotta is ma-
gát, mégis az első támadást meghiúsultnak 
kell tekinteni. 

Wippachlól északra egész a Plava 
vidékéig igen élénk tüzérségi tüz volt anél-
kül, hogy itt említésre méltó gyalogsági 

támadásra került volna a sor. 
A Fleims-völgyi harcvonalon az ágy«" 

harc még tart . Egy zászlóalj erejéig terjedő 
olasz szakaszoknak a Fassani-gerinc elle" 
intézett több támadását visszavertük. Egy 
ily támadás alkalmával a Cima val Mag' 
gíoretöl nyugatra csapataink 60 alpinit fog' 
lyul ejtettek. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A franciák át akarták törni a német vonalat 
Súlyos veszteséget szenvedtek. — 

BERLIN, szepfí/cimber 15. A nagy fő-
hadiiSZiállMs jelenti: Rupprecht bajor trón-
örökös vezértábornagy hadcsoportja: Az 
Ancre és a Sorain© között a tüzérségi harc 
olyan hevességgel tovább folyt, mint az 
előző napokon, je lentékeny amgc! erőknek 
az a kisérlete, hogy Thiepvaltó! délre előre-
hajló vonalunkat átkaroló ellentámadással 
elfoglalják, meghiusult. Erős, vitézül vég-
hezvitt francia gyalogsági támadások, ame-
lyeket rendkivül tartós pergőtüz készitett 
elő, arra irányultak, hogy Raneourt és a 

/ Somme között a harcvonalat áttörjék. Ezen 
támadások az ellenség súlyos veszteségei 
között meghiúsultak. A Priez majort (Pa-
recourttól nyugatra) az ellenség megszállta. 

Belloytól keletre és Soyecourttól délr® 
visszavertünk részleges támadásokat. 

Bclke kapitány és Wintgent hadnagy 
eredményes légi harcokban két ellenségé 
repülőgépet lőttek le. 

A német trónörökös hadcsoportja: Vw 
lagosan jelentik, hogy szeptember 13-lká11 

a Souville-szakadéktól nyugatra eső von3' 
lünk egyes részelt elveszítettük. Kemény* 
éjjel Is folytatott harcban az ellenséget '3' 
mét kivertük. Este a Thlaumont-Fleury ar®* 
vonalunk előtt egy erős francia támadd 
teljesen összeomlott. 

LUDENDORFF, első föszállásme*^' 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály'1 

Repülőtök sikeresen bombáztak 
ellenséges katonai felepeket' 

BUDAPEST, szeptember 15. (Közli a 
miniszterelnöki Sajtóosztály.) A 13-ról 14-re 
virradó éjjel egyik tengeri repülörajunk 
Gradóban katonai tárgyakat , egy másik 
repülörajunk San-Giorgio di Nogaroban 
vasúti telepeket és katonai tárgyakat ered-
ményesen bombázott. Több telitalálatot és 
nagy tüzeket vettünk észre. A leghevesebb 
lövetés dacára valamennyi repülőgépünk 
sértetlenül visszatért. 

Ugyanez éjjel tengerészeti repülőink a 
valonai ütegekre és katonai műtárgyakra, 
igen hatásosan, másfél tonna összsúlyú 

bombákat hajítottak; számos tel i találat 
értünk el ós nagy kiterjedésű tűzvészek®' 
okoztunk. Az Igen heves védötüzelés eH®' 
nére az összes repülők sértetlenül tért®" 
vissza. 

14-lkén délután egy tengeri r ep i i t 
rajunk az Isonzó alsó folyásánál fe lá l l í t ' 
ütegekre és Monfalcone mellett az ellensf 
által megszállott Adria-müvekre e r e d t ' 
nyesen dobott bombákat és sértetlenül f 1 

vissza. 
HAJÓUADPARANCSNOKSÁG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztáJr 

A románok meghiusult átkelési kisérlete a Dunán 
— Bolgár hivatalos jelentés. — 

Szófia, szeptember 15. A bolgár vezér-
kar jelenti szeptember M-ikén: 

Román front: Az ellenség a Duna-
szakaszon eredménytelenül bombázta 'Kla-
dovó és Davidiovac falut. Kisebb ellenséges 
csapatok megkísérelték Kosztol, Molka-
Vrbica és Colema-Vrbica falvaknál kétszer 
egymásután, hogy a Duna túlsó partjára át-
keljenek, de mindkét alkalommal elűztük 
őket. A Dobrudzsában előnyomulásunk to-
vább tart. Az a harc, amely a Oltina-tó— 
Parakoj—Aptat— Musuíbej— Cifutköj-vona-
Ion a régi román határon indult meg, a mi 
előnyünkre fejlődik. Eddig négy gyorstüzelő 

ágyút zsákmányoltunk. Az ellenséget ^ 
veszteségeivel visszavertük. A hadmüvei®' 
folyamatban vannak. j 

Macedóniai front: Az Osztrovó-tó 
& 
a> & 

nyékén kisebb gyalogsági összeütközés 
A Moglena völgyben élénk tevékenység-
ellenség ismételten megtámadta Rohovót 
a Kovil—Bujuktos-magaslatot. Minden 
madást jelentékeriy veszteségeivel 
vertünk. A Vardar mindkét partján, a ^ d í 
ma-fronton élénk tüzérségi -tevékenység- ^ 
Aegei-tengeren az ellenséges flotta foly ta 

szokásos cirkálását. 
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16. Az angol gyarmatok b e l e -
untak már a háborúba. 

Berlin, szeptember 15. A z Amsterdam-
ban megjelenő „Allgemeen Iíandelsblad", 

amely a délafrikai hangulatról kitűnően van 
mindig informálva, arra figyelmeztet, hogy 
azokat a hivatalos és félhivatalos angol je-
lentéseket, amelyek az angol gyarmatoknak 
a habomhoz való viszonyáról szólnak, nagy 
óvatossággal kell fogadni. A lap a többek-
közt ezeket irja: 

— Idővel mindjobban kitűnik az az 
igazság, hogy az angol gyarmatok nincse-

nek osztatlanul a háború mellett. Délafrikát 
illetően különösen jól tudjuk ezt, ahol csak 
most tűnt ki egy lázadás révén, milyen 

Tn-Z f >aZ «"Métltoség metrikának 

a habomban való részvétele, miatt. De rnagá-
ban Kanadában is nagyon megoszlik a han-
ké t n S ' r -ám611 a g y a r m a t b a n - ami-kén Délafnkában - két nemzet él egymás 
mellett s ezek közül az egyik a háború ré-

I i L 7 l f n í a k akadályozva érzi nemzeti 
fejlődését. Kivétel csak iBrit.Ausztrália ahol 
az ímperialisztikus eszme általános é aho 

k a r n a y k 0 ; r g * * * * * szintén á 
. kam a k é r n i az általános védkötelezett-

ségre, hogy az ausztráliai csapattestek 
veszteségeit pótolhassák. ^uestek 

Kanadában még a brit-francia gyarma-
tokban sem állhat valami örvendetesen az 
újoncozás ügye s az angol lapok már kap! 

? e í d l ] b T 1 ^ 6 1 ' n " l y e k S - r i n t kényszer-
rendszabályok fognak szükségesekké válni 

, 3 uioucozó-meetingek megóvhatók 

zuí áh n i e g z a v a r á s ° k t ó l . Milyen rosz-

£ á o s „ a í "a S S * * * 

1 o y1' t» a rn l̂ yben" N ̂ ne ̂ yr^ z á go f1' -f â  

SMSrr* mondja ̂ p-
szembe a ^ o ' S ^ ^ 

rendeletek hozattak f C k b e n S z i g 0 r u 

Miként Délafiikában 7 e I l e " " 
francia kanadaiak párt i t i T ^ P á r t ' a 

n e k a vezére fio^t L t ' m e l y ' 
tikus, aki h a t á r o z o d P h e n n k ' Í S m e r t * > « -
n a k az európai háhn a ^ a d a i a k -

»'Kanadának öniíéiftp^l f1 V a l 6 r é s z ^ l é t . 
l é t a háborúban éS L Ü g g e t l e n r é s zvéte-
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, A délafrikai Volhv* 

közöl, amelyből teli!! , n e h á n y adatot 
lói ismeri az a m s t e r d l T « Ü á g H k ' m i l y e " 

tkai hangulatot. TZJl"delsblad a dél-
a délafrikai csapatok S f ? S Z Ó v á t e s z i 

ezek a Juliusto e S ^ f 1 ' a 
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érintette Délafrikát -oly súlyosan, mint a ret-
tenetes jüliusi offenzíva. Mindenütt gyász és 
levertség. A háború őrülete mind jobban 
sujt bennünket, olyan háborúé, amelyhez 
semmi közünk és amelybe politikai machi-
nációval hajszoltak bennünket." 

A román hadsereget 
átcsoportosítják. 

Basel, szeptember 15. A londoni Mor-

ningpóst bukaresti levelezője jelenti, hogy a 

legutóbbi események következtében a rámán 

hadsereg átcsoportosítása vált szükségessé, 

Bukarestben állandóan hallani az ágyudör-

gést. 

Romániában liir szerint 
lázadás tört ki. 

Budapest, szeptember 15. Szófiából je-
lentik A Nap-nak: Romániából nagy zavar-
gások hire érkezik. Az ország belsejében 
sok helyőrség teljes lázadásban van. A ka-
tonák megtagadják tisztjeiknek az engedel-
mességet. Tartalékos csapatok, amelyeknek 
a frontra kellene indulni, fellázadtak. Buka-
restben óriási a zűrzavar. A nép követeli, 
hogy azonnal hívják meg Carp Pétert a 
kormányra, mert ő az egyetlen, aki Romá-
niát megmentheti. Az összes szocialista 

vezéreket letartóztatták. Bukarestben és 
Galacban francia és orosz tiszteket meg-
támadták és bántalmazták. Brailában, Ga-
acban és Konstansban orosz katonai pa-

~ s á g o k a t rendeltek ki a rend helyre. 

Francia katonai kritikus 
a bolgár túlerőről. 

Bern, szeptember 15. átousset, a Petit. Pá-
risién katonai kritikusa azt a véleményét fe-
jezi ki, hogy a dobrudzsai előrenyomulás 
máig a kardicsörtetós egy neme, amitől ha 
ujabb lnr-ek nem érkeznek, nem kell megijed-
ni. Viszont azonban az összes szövetségesek-
nek tudatában kell lenniük a keleti front fo-
kozódó fontosságúak az egész harcban és eh-
hez kepest keli oselekedniök is. ¡Ezt a felfo-
gást, amely annál figyelemreméltóbb, mert 
Kousset eddig a dobrudzsai eseményeket 
hallgatással ós közömbösséggel kezelte, Bert-
kaut tábornok a Petit Journalban még erő-
sebben képviseli, amikor ezt irja: Tutrakan 
és ¡Szilisztria elestéből még nem lehet arra kö-
vetkeztetni, hogy a bolgárok át akarnak kelni 
a Dunán. Épen a bolgárok túlnyomó ereje a 
probléma legnehezebb része. Kételkednünk 
kell, hogy az oroszok és románok jelentős csa-
patállománnyal rendelkeznek. A meddig 
azonban csapataik nem elég erősek, nem gon-
dolhatnak offenzívára, sőt vissza kell vonul-
niok Constanzáig. A bolgárok ellenben, akik 
a Dobrudzsát meg akarják tisztítani, igen 
ügyesen jártak el. iHa e céljukat elérték, an-
nál nyugodtabban várhatják Sarrail offen-
zíváját. 

Hány emberből állott a 4. görög 
hadtest. 

Berlin, szeptember 15. Az esti lapok je-

lenek: A 4. görög hadtest Chatzopulos tá-

bornok parancsnoksága alatt állott. Három 

hadosztályt foglalt magában; mindegyik 

haddsztályban 3 ezred van, minden ezred 

800—1000 emberből áll A hadtesthez két-

két hegyiüteg tartozott, továbbá egy tüzér-

ezred kilenc üteggel. 

Ismét zártütést tartott a Ház. 
(Budapesti tudósítónktól.) A képviselő-

ház pénteki ülésén folytatták gróf Andrássy 

Gyula és gróf Apponyi Albert indítványának 
tárgyalását. Beöthy Pál elnök néhány perc-
cel tizenegy óra előtt nyitotta meg az ülést. 
Meleg szavak kíséretében elparentáltál Te-

legdy József munkapárti képviselőt, aki 
csütörtök éjszaka meghalt, azután áttért a 
Ház a napirend tárgyalására. 

Lovászy Márton volt az első felszólaló. 
Ostorozza külügyi vezetésünket, amely ed-
dig minden ellenőrzés nélkül működött, de 
olyan balsikerrel, hogy föltétlenül szükséges 
az ellenőrzés. Hősies hadseregünk sok dip-
lomáciai baklövést jóváíett. Nagy hiba volt, 
hogy a román támadást nem előztük meg. 
Törvényellenesnek tartja, Ihogy magyar ka-
tonákat galíciai ezredeken kivül más ausz-
riai ezredekbe is beosztanak. Elfogadja An-
drássy javaslatát. Bakonyi Samu a minisz-
terelnökkel polemizál. Szemére veti, hogy a 
kormány, különösen pedig a külügyminisz-
ter nem. volt előrelátó. ¡Erdélyiben semmi 
intézkedés nem történt a román betörés 
megakadályozására, sőt még a „Ihitszegés-
nek" a megbüntetésére sem, amelyet a mi-
niszterelnök a legrövidebb időn belől kilá-
tásba helyezett. A felelősséggel való játék, 
amelyet eddig űztek, ép oly veszedelmes, 
mint megszégyenítő. Ezzel egyszer már fel 
kell hagyni. Most már ¡fölösleges titkolni, — 
mondja Bakonyi — hogy Erdély védelmére 
egyáltalán semmiféle intézkedés nem tör-
tént. 

• 

Fölolvas egy levelet, amelyet egy barát-
jától kapott, aki augusztus 26-án két sza-
kasz katonával, gépfegyver nélkül állott a 
gyimesi szorosban. A felelősséggel való fri-
vol játéknak véget kell vetni, — mondja, — 
még pedig rendszerváltozással. Noha füg-
getlenségi politikus, elfogadja Andrássy in-
dítványát. 

Bakonyi Samu után Bartha Ödön szó-
lalt fel. Beszédében támadta a külügymi-
nisztert és két órakor engedélyt kért, hogy 
beszédét délután folytathassa. Az elnök 
megadta az engedélyt és szünetet rendelt el. 
Délután négy órakor Szász Károly alelnök 
nyitotta meg az ülést. Bartha folytatta fej-
tegetéseit. Az önálló nemzeti hadsereg meg-
valósítását a legfőbb nemzeti érdekek köve-
telményének mondja. A miniszterelnök az-
zal magyarázza az osztrák hangulatot, hogy 
nem adhattunk Ausztriának annyi gabonát, 
mint amennyit magunk is szerettünk volna. 
Nincs okuk emiatt valamit is a szemünkre 
vetni, mert nálunk olyan emberek is ettek 
kukoricakenyeret, akik azt sem tudták az-
előtt, hogy kukoricából lehet kenyeret sütni. 
Andrássy és -Apponyi indítványát elfogadja. 

Az elnök ezután .közölte, hogy több el-
lenzéki képviselő bejelentette, hogy felszó-
lalásukban olyan kérdéseket akarnak érin-
teni, amelyek kívánatossá teszik a nyilvá-
nosság kizárását, ezért elrendeli a zárt ülést. 

A zárt ülés este S óráig tartott. Azután az 
elnök újból megnyitotta az ülést, megálla-
pították a keddi ülés napirendjét, mert ad-
dig szünetel a Ház. Kedden folytatni fogják 
Andrássy és Apponyi indítványának a tár-
gyalását. Az ülés negyedkilenckor ért végef. 

I . 
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A mezőgazdasági 
részvénytársaság. 

— Sorok szegedi nyomoruságokról és 
azok okairól. — 

Az e tárgyban annak idején készített 
és Szeged városának beterjesztett indítvány-
ról sokat irtak a szegedi lapok, sokast a fő-
városiak, foglalkozott vele egy berlini lap is, 
sőt Budapest polgármestere iis érdekelődött 
a terv iránt és annak elintézését figyelem-
mel kiséri. Szeged város tanácsa az indít-
ványt tárgyalta és még julius 27-én tartót! 
ülésében határozta el, hogy az szakszerű 
letárgyalás és javaslattétel végett a gazda-
sági szakbizottságnak adassék ki. Ki is ad-
ták; most i's ott van; hogy mikor fog a 
szakszerű letárgyalása kezdődni, azt persze 
senki sem tudhatja, mert hiszen a javaslat 
nem oly sürgős, hogy e miatt a gazdasági 
bizottsági augusztus és szeptemberi való-
színűleg szokott nyugalmát meg kellene za-
varni. Főleg olyan időben, mint a mostani, 
amelyben amúgy is1 tejben-vajban fürdőink, 
amikor amúgy is mindenből oly sok van, 
hogy azt sem tudjuk hová tenni. 

Serényi 'volt földmivelésügyi, minisziíer 
mostani képviselőházi felszólalása adta tu-
lajdonkép az impulzust arra, hogy a szóban 
levő javaslatot ismét napvilágra hozzuk. 
De adta az a körülmény is, hogy látjuk, mi-
kép itt Szegeden, a mezőgazdaság közép-
pontjában minő bajok vannak a mezőgazda-
sági termékek terén. Amikor az uj lisztel-
látás ideje bekövetkezett, a lakosság túl-
nyomó része buzautalvány után szaladt, 
valóságos tülekedés volt akkortájt. Amikor 
azonban az utalványokat búzára kellett be-
cserélni, látta Szeged város (tehát nem ta-
nya) lakossága, hogy nhm kapni búzát. Sze-
geden, az Alföld közepén, a mezőgazdaság 
eldoradójában nem volt, azaz nincs buza, 
nincs annyi, amennyi a bentlakó publikum-
nak kellene, pedig ugyancsak leszállította a 
publikum igényét, mert hát maximális ár 
ide, maximális ár oda, a különféle sallan-
gokkal 50 koronán alól búzát nem: lehetett 
kapni, íha egyáltalán lehetett. A buzautalvá-
nyok legnagyobb része tehát visszavándo-
rolt, mert kintről a beszerzés már csak lop-
va mehetett volna és ez mindig azt jelenti, 
hogy a belopó nagyra tartja áruját. 

Itt a krumpli. Szegeden mindig annyi 
krumpli volt, hogy utcákat lehetett volna 
flaszterezni vele; a mult évben már elég 
drágán, 8 koronáért adogatták, annyi volt, 
amennyit a közönség felvehetett. Idén eltűnt 
a krumpli, eltűnt ugy, mintha kámfor volna, 
eltűnt, mert valóságban „a föld nyelte el"; 
eltűnt, mert maximálni merték. A szegedi 
polgár kénytelen végigjárni a tanyákat és 
35—40—45 koronáért összeszedegetni ezt a 
legfontosabb élelmicikkek egyikét, mert hát 
biztos akar lenni abban, hogy lesz. Már pe-
dig csak akkor van, ha a spájzban van és 
nem a közélelmezési üzletben. 

Gyümölcsről, paradicsomról, hagymá-
ról, uborkáról nem is szeretünk szólani, ezek 
csak azért hozattak be Szegedre, hogy az 
itteni publikum^ lássa, m itviszne'k el az orra 
elől. A baromfitenyészet virágzik, de a tojás-
nak télen aligha nem 1 .korona lesz az ára, 
kacsát-libát pedig csak virilisták fognak fo-
gyasztani. Hogy pedig a kukoricamizériával 

| mi van, az bámulatos. Belterületi asszonyok, 
kik pár csirkét szeretnének venni, hogy le-
gyen, vagy pár kacsáit, hogy hízzanak, vagy 
akik egy sertés erejéig főnyereményt csinál-
tak: nem kapnak kukoricát. Zölden veszik 
csövestől és szárítják, csakhogy valami le-
gyen. 

Szeged város gazdasági bizottságának 
referense pedig ül egy javaslaton, amely 
talán töviről-hegyire rossz, impraktikus, ke-
resztiiivihetetlen, tele fantozmagóriákkal és 
sült lehetetlenségekkel, de egy indítvány, 
amely legalább sokat mond, egy indítvány, 
amely mindezen áldatlan állapotok meg-
szüntetését ígéri. És mindaddig, amíg nem 
állapítjuk meg erről az indítványról, hogy 
tényleg keresztülvihetetlen és rossz, mind-
addig azt kell mondanunk: íme tárgyaljá-
tok le és talán segitve lesz a bajokon! 

Az indítványozókat az vezérelte, hogy 
„többet" termeljünk és avval indokolták 
ezen mezőgazdasági területen való e'ikalan-
dozást, hogy szerintük nálunk a talajmivelés 
rossz stb. Éhhez pedig ők, minit l'ateinerek, 
vagy mint olyanok, akik mindent a „cui 
prodest" elvéből végeznek, talán valóban 
nem értenek. Nem is csoda: egy kender-
gyári igazgató, egy kereskedelmi kamarai 
elnök meg titkár és egy pénzügyi tanácsos 
meg egy ideszakadt jött-ment. akik soha 
nem forgatták a kapát, ehhez valóban nem 
értenek, legfeljebb dúsan jövedelmező állást 
szerettek volna, mert talán kenyér nélkül 
állanak. De íme jön Serényi gráf, egy tiz-
próbás agrárius, a volt földmlvelésügyi mi-
miniszter, ez csak ért a dologihoz és ez is 
azt mondja: rossz a talajmivelés. ha már a 
mult évben jobban szántottunk volna, egy 
milliárddal volna nagyobb az eredmény. 
Neki elhihetjük ezt. 

És amidőn látjuk azt az ínséget, vagy 
gyengébben: azt a nehézséget, amely a ter-
mékek, 'a téli szükségletek beszerzése körül 
itt Szegeden uralkodik, ha látjuk azt a ki-
uzsorázási folyamatot, amely a tanyákról 
kiindulva felénk hömpölyög, ha látjuk azt a 
rosszindulatot, amellyel viseltetnek velünk, 
városi szegényekkel szemben a külterület 
lakosai, ha látjuk, hogyan vetkőztetnek 
minket pőrére az élelmicikkek beszerzése 
alatt, hogy maguk a pénzt — amelynek nincs 
szemükben értéke — a különféle üzletekben 
kiadják és ott is az árakat felsrófolják, is-
mét csak azt kérhetjük: tűzze ki minél előbb 
a város az indítványt napirendre, szóljon 
hozzá aki ért, meg aki nem ért, szűrődjék le 
a tanulság és legalább tudjuk, hogy nem. va-
lósitható meg, mert rossz, vagy hogy jó, 
akkor csináljuk is meg. Mert a háború vé-
gét bevárni: az a rna.i konstellációk szerint 
a legrosszabb. Ma még van valami pénz a 
belváros lakosságának, hogy lesz-e jövőre 
ily időtájt, azt még a gazdasági szakbizott-
ság sem tudná megmondani. 

//. K. 

Pipere-
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a „KÉK CSILLAGGAL" 
szemben, 

a „VÁRNAY" könyvke-
reskedésse l szemben. 

A Görögországnak adott 
bolgár-német garanciák. 

Athén, szeptember 14. Mivel a venizo 
lista sajtó folyvást avval izgat, hogy .NéfF' 
ország és Bulgária nem nyújtottak garan-
ciáikat arra nézve, hogy Görögország által"* 
megszállott részeit visszaadják, a görög 
kormány hivatalos jegyzékben közli a !,í' 
met-bolgár garanciális szerződést. Ebből ki-
tűnik, hogy a bolgár-német csapatok Görög' 
országba való ujabb betörése előtt a boté1" 
és német követek Írásbeli biztosítékot nyúj-
tottak át a görög kormánynak. Eszeri"1 

Bulgária és Németország ugy mint antt"| 
előtte, ezután is tiszteletben tartja Görol• 
ország területi integritását és szuvánénitásfj 
'Másodszor: a bolgár és német csapati 
azonnal kiüritik a görög földet, mihelyt nttl' 
szűnnék űzök az dkok, amelyek a kato0 
műveleteket szükségesekké tették. Harmad' 
szor: a központi hatalmak tiszteletben 
ják tartani a görög alattvalók szabadság"" 
tulajdonát és vallását és velük barátságos"" 
fognak bánni. Negyedszer: Bulgária és N" 
metország minden okozandó kárért teP 
kárpótlást biztepit. 

Az oroszok át akarják törni 
kárpáti frontuiikat. 

fíécs, szeptember 15. Az orosz hadve' 
zetőség még mindig azon iparkodik, WW 
áttörje a kárpáti frontén levő állásaid 
Erre valószínűen azért törekszik, liogy 3 

román északi szárnynak megkönnyítse, vají' 
egyáltalán lehetségessé tegye az előrejut;1 

a Maros forrásvidékén levő nehéz, érdi 
terepen és attól északra. Ennek az ipark0' 
dásnak eddig nem volt eredménye. Az élté"' 
ség kárpáti állásaink ellen indított leghev* 
selbb rohamai ellenére sem tudott sem 3 

Kapuion, sem másutt valami hasznot kiv'f 

ni. Csak az oroszok nagyon véres veszteg 
ge szaporodik. A Kapuitól nyugatra ^ 
folyik a harc, de különben a keleti front0'! 
nyugalom van. Ugy látszik, thogy a Rus^f 
Invalid szerint a keleti fronton uj orosz ' 
madás van készülőben, amelyben Les'lC 

és Szaharov tábornokok kiváló szered 
fognak játszani. Lehetséges, hogy ez a $ 
jelentett támadás az, amely már napok r 
folyamatban van a Kárpátokban. 

A nyugati rettenetes küz 
Frankfurt, szeptember 15. A Frank. 

nak a nyugati harctéren levő tudósítója eí 

jelenti: Az ellenséges tüzérség állandó"! 
a muníció legnagyobb pazarlásával do'^ 
zik. Mivel a mi megerősített ütegeink $ 
erősen válaszolnak, a csata csaknem 
datlm legnagyobb stilü tüzérségi harc J'e'j 
gét ölti magára. A franciák és az 
most kímélik gyalogságukat, sőt olyk0' 
olykor a gyalogság maga is kíméli mdrI 
A rohamtámadások előtt földerítést 
nek vagy kisebb csapatokat küldenek 
tapogatódzni. Az ágyúdörej hirtelen e lJ 
múlása eddig a roham kezdetét jelenté'] 
most azonban gyakran csak hadicsel, ® , 
a mi gyalogságunkat kicsalja az árokból',, 
mikor azután a repülők megállapítják a ^ 
mát, mire még erősebb pergőtűzzel t°Vjj 
folyik a megsemmisítése. Az ilyen, naP0,, 
tartó bombázás hatása a mi csapataink 
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zetétöl rendkívüli dolgot követel. A fölvál-
tást harc közben kell elvégezni. Nem ritkán 
még ellenséges támadás Is járul hozzá és 
szinte lehetetlen, hogy zárt osztagokkal le-
hessek elérni a mégjelöU tiizvonalakat, a 
melyek valamikor] kiépített állások voltak és 
még a helyet jól ismerő kalauzok is csak 
nehezen tudják megtalálni. Napközben az el-
lenségnek légi megfigyelése rendkívül meg-
neiheziti az összeköttetést. Kötött léghajói 
csoportosan láthatók a szemhatáron és je-
lentést tesznek minden egyes emberről, aki 
a szabad terepen végigmegy. 

Nem emelik a kenyér árát. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi pékmes-

terek küldöttsége, — mint azt a Délnmgyar-' 
ország pénteki számában jelentettük, — a 
polgármesterhez azt a kérelmet intézte, hogy 
a kenyér 48 filléres árát 50 fillérben, a főzö-
lisztből készült kenyér árát pedig 70 féllériben 
állapitsa meg 63 fillér 'helyett. Dr. ,.Somogyi 
Szilveszter polgármester válaszában közölte 
a pékekkel, hogy a kenyér árá t csak az ár-
megállapitó bizottság véleményének meg-
hallgatása után hajlandó megváltoztatni. 
Mint értesülünk, az ármegállapitó bizottság 
a közeli napokban nem ül össze, ugy, hogy 
a pékek kénytelenek lesznek a kenyeret az 
eddigi szerény áron forgalomba hozni. 

A pékek áremelési kérelmével .kapcsola-
tosan a Délmagyarország munkatársa kérdést 
intézett a küldöttség vezetőjéhez. Kertész 
Sándor pékmesterhez aziránt, mivel indokol-
ják áremelési kérelmüket. Kertész Sándor a 
következő felvilágosítással szolgált: 

— 'Eddig a pékek nem árultak lisztet, 
csak kenyeret, azonban most, a Msztellátás uj 
rendje értelmében kénytelenek vagyunk lisz-
tet is kiszolgálni. Áremelésit azért kértünk, 
mert számtalan mellékkörülmény drágitja a 
dctall-eladásban a tiszteit, 

Tóth József pékmester a következőket 
mondta: 

— Egy zsákban 85 kiló liszt van, ebből 
minimum egy kilót kell porlásra számítani, 
ez veszteség, de ezenkívül még más költsé-
geink iis vannak a lisztre. Minden zsákért 
négy koronát kell fizetnünk és ha eladjuk a 
zsákot, csak bárom koronát kapunk érte. A 
fuvar mázsán,kirtt egy korona, papírzacskó-
ra is legalább egy koronát kell számitani A 
Pékek mázsánk in t 46 fillérért kapják a lisz-
tet, már most, ha a mellékköltségeket ehhez 
az összeghez ,hozzászámítjuk, kitűnik, hogy 
egy mázsa lisztnél összesen hatvan fillért ke-
resünk. 

Schütz István kijelentette, hogy minden-
ben csatlakozik kollégái véleményéhez. 

•Szegény pékek, valóban részvéttel va-
d u n k sorsuk iránt. Ilyen 'csapás: ezentúl 
hsaiét is kénytelenek árusítani. ,És mert en-
nek révén ujabb jövedelem mutatkozik, kény-
telenek a kenyér árának emelését kérni 

•Pénteken lépett életbe. Szegeden a liszt-
ellátás u j rendje. Ekkor vette át Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsos a hatósági közélelme-
Mto uaem vezetője Follráth Gyula rendőr-
Kapitánytól a 

megállapított legmagasabb eladási ára is. A 
buzakenyérliszt áránál azonban tévedés tör-
tént. A könyvekben kitüntetett ár szerint 
ugyanis negyvenhat fillér egy kiló buzake-
nyérliszt. ára , holott az ármegállapitó bizott-
ság augusztus 3-án negyvennyolc fillérben 
állapította meg a buzakenyérliszt kilóját. A 
könyvekben feltüntetett 46 filléres árra l 
szemben tehát a 48 filléres ár érvényes. 

HÍREK 

,„„ in vjyma renüo 
kapitánytól a liszthiivatal (vezetését. Az át 
vétel pénteken délután a számvevőség közbe-
jöttével történt. 

Miután a város havi lisztszükséglete 60 
vaggon és havonkint csak 40 vaggon lisztet 
böcsátanak közélelmezési célokra a hatóság 
rendelkezésére, mindazok, akik hatósági lis7>t-
ellátásban részesülnek, egyelőre a kiszabott 
mennyiségnek csak nyolcvan százalékát kap1 

ják meg. A polgármester reméli azonban, 
hogy sikerülni fog legalább ötven vaggon 
lisztre emelni Szeged havi liszt-kontingensét. 

A polgármesteri hivatal közli: 
A lisztfüzetekben, amelyek kiosztása most 

történik, föl van tüntetve a kenyér és liszt 

QOOO 

A névtelen 
levélirók a világháború első esztendejében 
kielégíthették levélirási mániájukat . Száz 
ezerszámra gyártották kies hazánkban azo 
kat a. névtelen leveleket, amelyek mindegyike 
arról szolgált a katonai hatóságnak felvilá 
gositással, hogy X. kivonta magát a katonai 
szolgálat alól, hogy Y. nem jelent meg a so-
rozáson, hogy X., a'ki üres óráiban atléta és 
súlyemelő-bajnok, annyira iszonyodik a ka-
tonaságtól hogy nem mer kijönni a lakása 
ból. Számtalan ilyen levelet szültek a névte-
len levélirók, de a nóta vége mégis mindig 
ugyanaz volt: tessék behívni X.-, Y.- vagy 
Z.-ét katonai szolgálatra . 

A hatóságok hónapokig külön hivatalt 
tartottak fenn ar ra a célra, hogy a névtelen 
levélirók fantáziájának szörnyszüleményeit' 
felülvizsgálják és megállapítsák, hogy a le-

i vél iró bosszúból vagy unalomból irta-e a fel 
jelentést. Amikor már több volt a kettőnél, 
rendelet érkezett arra, hogy a névtelen leve 
leket ne vegyék a hatóságok figyelembe. Az 
óta befellegzett a névtelen levélíróknak, ne 
nies sport jukat kénytelenek voltak pihen-
tetni. 

Az azonban egyáltalán nem lehetséges, 
hogy a névtelen levélirók teljesen beszüntes-
sék a működésűket. Sokáig gondolkodtak, de 
végre mégis kisütötték, hogy miből lesz a cse-
rebogár. Miután névtelen levélgyárukat le-
pecsételte a hatóság, ugy igyekeznek levél-
Írási dühüket kielégíteni, hogy kiválasztanak 
maguknak egy-egy felmentettet és annak a 
nevében beadványt intéznek a katonai pa-
racsnoksághoz, kérve azonnali bevonultatá-
sukat, miután a felmentési ok megszűnt. Ezt 
már aztán igazán figyelembe kell venni, in-
tézkednek is nyomban, behívják a Ifelmentet-
tet, akii megrökönyödve veszi tudomásul, 
liogy milyen kellemetlen formában éltek 
vissza a nevével. 

Szegeden legutóbb két felmentettel tör-
tént, hogy behívták azért, mert valaki a ne-
vükben kérelmezte ezt. Ezeknek felmentési 
okirataikat láttamoztatni kellett, igazolandó, 
hogy a felmentési ok még mindig fennáll. 

Vájjon, amikor ezeket a beadványokat 
sem fogják figyelembe venni, mit fognak ki-
találni .a ráérő névtelen levélirók. 

— Az erdélyi menekültekért. Mindnagyobb 
mérvben mutatkozik annak a szükségessége, 
hogy sürgősen lássuk el a menekült erdélyi 
testvéreinket fehér- és ruhanemüekkel. Ismé-
telten fordul azért a dr. Pálfy József elnök-
lete alatt működő társadalmi mozgalom vá-
rosunk lelkes és áldozatkész közönségéhez az-
zal a kérelemmel, ne engedjük erdélyi test-
véreinket ez irányban sem szenvedni, 'hanem 
adakozzunk er re a célra fehér- és ruhanemüe-
ket küldjük el azokat a Szegedi Katolikus Nő-
védő Egyesület székházában szervezett var-
rómühelybe, ahol Rrnká István né elnökasz-
szony vezetése alatt a rulianemüek átdolgo-
zása és szétosztása javában folyik. I t t emiit-
jük meg, hogy a Szegedi Katolikus Nővédő-
Egyesület napközi otthonában eziideig 30 me-
nekült gyermek nyer teljes napi ellátást és 
gondozást. — Az erdélyi menekültek j avára 
október 1-én, vasárnap délután nagy jótékony 
célú előadást t a r t a szegedi tanulóif júság a 
Korzó-moziban Ferenezi Frigyes vezetésével. 
Az előadás védnökségét dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester vállalta el. — Brassó-
ból menekült Kelemen Teréz adjon életjelt 
magáról Üveges Virágnak, Dugonics-tér 11. 
szám. — Mikóuj faluból (.Háromszékmegye) 
Sinniákcm József né 5 gyermekével, Bartos 
Mihály né 2 gyermekével elmenekült. Adja-
nak életjelt magukról édesanyjuknak, Üve-
ges Györgyivé cimén Dugonics-tér 11. szám. 

— Elhunyt országgyűlési képviselő. Bu-
dapestről jelenti tudósítónk: Telegdy József 
munkapárt i képviselő pénteken hajnalban 
meghalt. Az elhunyt országgyűlési képviselő 
hatvankótéves volt. Éveken át az élesdi kerü-
letet képviselte, legutóbb a tankéi kerületben 
választották meg Lázár Auréllal szemben. Te-
legdy a munkapártban vezető szerepet töltött 
be. Gróf Tisza István legbizalmasabb bivei 
közé tartozott. Elhunytával a pártot érzékeny 
veszteség érte. 

— Éjjel is süthetnek a pékek a mene-
kültek részére. A belügyminiszter engedélyt 
adott a szegedi sütőiiparosoknak arra, hogy 
éjjeli üzemüket íentartbassák mindaddig, a 
mig az a menekülők zavartalan ellátásának 
biztosítására szükséges. A rendőrséget uta-
sította a miniszter a kellő ellenőrzésre. 

— Mangra Üdvözlete a baiázsfaivai ér-
sekhez. Nagyváradról jelentik: Apsai Mihályi 
Viktor baiázsfaivai görög katholikus érsek-
metropolita csütörtökön Nagyváradra érke-
zett a balázsfalvi görög katholikus káptalan 
tagjaival. A románok betörése folytán .ugya-
nis hadászati érdedekből szükségessé vált az 
alsói ej érmegyei Balázsfalva kiürítése, ami 
tegnap történt meg. Ennek Iolytá.n kénytelen 
elhagyni székhelyét Apsai IMihály Viktor, a 
gyulafehérvár—fogarasi görög kafhol'ikus 
román érsekmetropolita .is. A balázsfalvi ér-
sekmetropolitát a nagyváradi pályaudvaron 
Mangra Vazul nagyszebeni görög keleti met-
ropolitaérsek fogadta rövid üdvözlő beszéd-
del, amiben egyaránt (kifejezésre jutott a 
vendégszeretet és a hazafiság. Hangsúlyozta, 
hogy megjelenésével is dokumentálni a k a r j a 
azt, hogy a mai időkben inincs se politikai, se 
felekezeti különbség: a görög-keleti és görög-
katlifílikus románság teljesen egységes a 
hazafiság érzésében s a magyar haza védel-
mében össze van forrva a magyarsággal. Ro-
mánia éppen olyan ellensége most minden 
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| Régi és törmelék aranyért kurzus árakat «*etaz 

Általános forgalmi részvénytársaság 
a következő beváltó helyeken: 

Arany Károly cég Fischer Testvérek cég 
Kelemen-utca 11. „Kék csillaggal" szemben Kárász-utca 2. 

Berényí lános cég előbb Plósz Alajos Fischer Testvérek cég 
Klauzál-tér. „Várnay «-val szemben Kárász-utca 10. 
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magyarországi románnak, mint a magyarság-
nak. Ez érzésektől áthatva: szive mélyéből 
üdvözli az érsekmetröpoli-tát és káptalanja 
tagjai t , kivánva, hogy vendégszerető körük-
ben érezzék magukat jól mindaddig, mig re-
mélhetőleg vitéz .hadseregünk, fegyvereink 
győzelme, minél hamarább lehetővé teszi 
számukra, hogy székhelyükre visszatérjenek. 
Az üdvözlés után /Mihályi V-iktor néhány 
meleghangú szóval .köszönte meg a szívélyes 
fogadtatást, majd kocsikra ült az érkezettek 
társasága és a görög katholikus püspökség 
Szent László-téri palotájába hajtatott , ahol 
Radu Demeter nagyváradi görög katholikus 
püspök fogadta a vendégeket, ak-ik nagyrészt 
a püspöki palotában fognak lakni. 

— Ujabb adók behozatala Oroszország-
ban Luganói jelentés szerint az orosz pénz-
ügyminiszter tudtára adta a miniszterelnök-
nek, hogy az állam nagy szükségleteire való 
tekintettel a békekötés után, iamely esetleg 
már közel áll, egy bizottságot nevezett ki az 
általános adózási reform tanulmányozására 
az általános progresszív jövedelmi adó alap-
ján a nagy jövedelmek erős megterhelésével 
és a -kis jövedelmek tehermentesítésével. 

— Ösztöndíj egy orvosnövendéknek. A 
városi tanács a Kiss Dávid-féle tízezer koro-
nás alapitvány évi kamatát, 43(2 koronát há-
rom évre Barabás -Ervin orvosnövendéknek 
Ítélte oda. -Barabás a budapesti egyetemen 
jeles sikerrel1 végezte eddig tanulmányait,. 

— A terméseredmény Csanádmegyében. 
Makóról jelentik: Csanád-megye közigazga-
tási bizottságának csütörtöki ülésén az alis-
pán beszámolt az évi terméseredményről is. 
Az alispán- jelentése szerint a -termésered-
mény valamivel alatta marad t a várakozá-
soknak. Makó városánál a buza termés-
átlaga 5—7 mm. vól-t, az árpáé 7 mm. A viszo-
nyok aránylag — főleg ami a földek meg-
munkálását illeti — kedvezőbbek voltak, 
mint n vármegye többi területén. A központi 

járásban a gazdasági munkák elvégzése aka-
dálytalan volt, zavargás seholsem. fordult 
elő. A nagylaki járásban 3200 korona értékű 
buza semmisült meg gondatlanság miatt. A 
batton-yai járásban Mezőhegyes termése 
messze felülmúlja jóságban az összes vár-
megyei községeket. 

— Iskolák kiürítése. A katonai parancs-
nokság értesítette a hatéságot, hogy a szil-
léri iskolát teljesen tatarozva a napokiban 
ismét a város rendelkezésére bocsátja. Az 
alsóvárosi iskolát október 15-én adja á t a ka-
tonaság. 

— Halálozás. Wellisz Sámuel, aradi keres-
kedő 62 éves korában Aradon elhunyt. Wel-
lisz iG-éza helybeli nagykereskedő és fivére, 
Wellisz Laj-os, akii a harctéren van, ódes-
atyju-kat gyászolják az elhunytban. 

— Cser-dörök is átvehetik a csapatpa-
rencsnokságot. „Az Őrszem" írja: A hadjárat 
folyamán a hadrakelt sereghez beosztott 
csendőrök, -eltekintve a harcoló csapatok kö-
telékéhen parancsnokokként való alkalmaz-
tatástól — néha abba a helyzetbe jutottak, 
hogy a fegyveres erő oly részei (felett vettek 
át parancsnokságot, melyek nekik sem szer-
vezetszerüleg, sem kifejezetten alárendeltek 
nem voltak. Miután azonban ez az eljárás a 
szolgálat érdekében való és -célszerű volt, a 
hadsereg főparancsnoksága elrendelte, hogy 
a szolgálati szabályzat ama határozatai, me-
lyek a parancsnokság átvételére vonatkoz-
nak, a hálboru tar tamára minden hadinkéit 
sereghez beosztott csendőrre is érvényesek. 

— Bevonulási hirdetmény. A hivatalos 
lap péntek-i száma bevonulási hirdetményt 
közöl, amelynek tar talmát már ismertettük. 
A népfölkelési bemutató szemlén, felülvizs-
gálaton, pótszemlén vagy utószemlén népföl-
kelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
nyilvánított magyar állampolgárok közül 
azok, akik az 1866. évtől 1871. évig bezárólag 
terjedő -időközben születettek, mint jelentet-
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Szombaton és vasárnap 

Megnyitó előadás. 

Szenzációs sláger! 

A NTCS. 
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5, 7 és 9 órakor. 

Helyárak: Páholyülés P60, zsölye 1-20, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

tűk, 1916. évi október 2-án, azok pedig, ak$ 
az .1872. évtől 18-84. évig -terjedő időközbe 
vagy 1884. év után születtek, 1916. évi aktóW 
10-én — amennyiben névszerint felment^ 
n-incsenek — tényleges szolgálatra bevonul®; 
tartoznak. Mindazok a fentemiitett születő 
évfolyamokba tartozó egyének, akik önként 
belépés folytán besoroztattak, szintén a í®' 
t-ebb megjelölt napo-n tartoznak bevonulni, ^ 
egyévi önkéntesek is. A közös haderőhöz ^ 
vonulók közül minda-zok, akiknek MárafflJ 

rosszigetre, Besztercére, illetőleg Ziiahra, P 
vábbá Brassóba, Nagyszebenbe, Székelyre 
varhelyre, Szászvárosba, -Gyulafehérvárt 
Marosvásárhelyre vagy -Karánsébesre kellek 
bevonulniok, figyelmeztetnek, bogy (Mára®* 
rossziget helyett Szatmárnémetibe, Besz-tertf-
-illetőleg -Zilah helyett Hajdúszoboszlót 
Brassó helyett Püspökladányba, Nagyszeb®11 

helyett Debrecenbe, Székelyudvarhely hely®' 
Hosszú pályira, Szászváros helyett Szegik' 
lomra, Gyulafehérvár helyett Derecskét 
Marosvásárhely liélyett Debrecenibe és 
ránsebes helyett Temesvárra vonuljanalk ™ 
az ezen helyekre áthelyezett kiegészítési k® 
riileti parancsnoksághoz. A hon vérséghez 
vonulók közül mindazok, akiknek iMára®2 

rosszigetre, Besztercére, illetve Ziiahra vaftf 
Tasnádra, Brassóba, Nagyszebenbe, -Csíksze-
redára, Dévára, Marosvásárhelyre, Kolm5 

várra, Nagyenyedre vagy Lúgosra, i-lleíőW 
az osjeki A) lionvédkiegészitő parancsnokság 
hoz kellene bevonulniok, figyelmeztetni" 
hogy Máramarossziget helyett Sza-tmárnéite 
tibe, Beszterce, illetőleg Zilah vagy Tasit 
helyett Nagyszalontára, Brassó helyett Nagl 
váradra, Nagyszeben helyett Szarvasra, Csk' 
szereda helyett Nagyváradra , Déva heb 
Szarvasra, -Marosvásárhely helyett Nagy®23 

lontára, Kolozsvár helyett Szentesre, Na£f 
enyed helyett Szentesre, Lúgos helyett Ghf 
házára és Osijek helyett Pozsegára az 0 

áthelyezett kiegészitő parancsnoksághoz * / 
nulja.nak be. 

— A bevonult diákok javítóvizsgái* 
Jankovich Béla, közoktatásügyi minisz^. 
rendeletet bocsátott ki, amely megengre. 
hogy az 1897. és korábbá években- született 9 

a májusi és juniusi pétszemléken alkalma5 

nak talált középiskolai tanulók, akik a 
jelef 

legú tanév végén javítóvizsgára utasíttatta ! 

— ha a jövő ta-név élőtt behívnák őket. 
intézetükben még a bevonulás előtt ja'VÍte 
vizsgát tehetnek. iHa a javítót letették, 
mennyiben a legfelsőbb osztályba jártak, 9 

érettségit is nyomban letehetik. A szabad3* 
gon levő tanárokat ezeken a vizsgákon 
melyik otthon levő szaktanár is helyetted 
heti. 

- Két évi börtönre itélt volt prlmab*1' 
lerina. Budapestről jelenti tudósítónk: Sebt®, 
Tessza, az Operaház volt primaballerinája F 
utóbbi időben két gyermekével nagy nyom0 

ban élt, mert nem jutott szerződéshez. Vrtte 
két hónappal ezelőtt találkozott egy barátJ 
val, aki bemutatta egy Kratz nevü vid° 1 
kereskedőnek. Sebessy elpanaszolta baráti 
nak, hogy kétségbeejtő helyzetben van, naíra 
óta koplal. Ismerősei vacsorázni hívták, b 
söbb az Adria-szálló egyik szobájában P°( 
gőzni kezdtek, majd lefeküdtek. Reggel & 
órakor, amikor még Kra tz aludt, SebeY 
fölkelt, óvatosan felöltözködött ós eltávoz0' 
a szállóból. Kratznak gyanús volt, hogy V 
bessy hucsu-zás nélkül távozott el, pénztár®*, 
ját kereste, amelyből ha t darab ezres biámjt 
zott. A meglopott -kereskedő azonnal fő i j e i 
tést tett a re-nd őrségen. A detektívek 
tatást tartottak Sebessy lakásán, ahol a 
ezer koronából meg is találtak 5972 koro?^ 
A rendőrségen Sebessy Tessza nem tagadt*. 
bűncselekményt, de mentségül előadta, 
néhá-ny nappal az eset előtt egy berlini 
gyár szerződtette és nem volt pénze az 
zásra. Kratz később visszavonta f ö l j e l 0 ^ 
sét, az ügyészség azoniban vádat emelt M 
bessy Tessza ellen lopás büntette m i a t t -
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budapesti büntető törvényszék pénteken tár-
gyalta ezt az ügyet. A tárgyaláson a táncos-
nő ittasságával védekezett és előadta, hogy 
Kratz pénzt igent neki berlini út jára. A ká-
rosult kereskedő a vádlott vallomását meg-
erősítette ós mentegette a táncosnőt. A tör-
vényszék bűnösnek mondta ki Sebessy Tesz-
szát lopás bűntettében és ezért, két évi bör-
tönre itél'te. Sebessy Tessza az ítélet ellen fe-
lebbezést jelentett be. 

— Baleset a Kass-kévéházban. Kalmár 
Ferenc 16 éves festőtanonc pénteken délután 
5 órakor a Kass-kávéházban leesett a nyolc 
méter magas állványzatról. Jobb lábát el-
törte. Súlyos 'sérülésével a közkórháziba szál-
lították. 

— Nyolcvan tandíjmentes hallgató fel-
vétele. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Egyesülete a rendkívüli (viszonyokra való te-
kintettel felvesz 80 hallgatót tandíjmentesen 
a most megnyiló nyilvános kereskedelmi 
szaktanfolyamon. 2—4 polgáré iskolai osz-
tályt végzett nők jelentkezzenek a tanfolyam 
igazgatósági irodájában (VI., Andrássy-ut 
67., Vörösmarty-utea sarkán.) 

— A Korzó-mozi szombati szezon-nyitó 
előadásán egy olyan szenzációs tárgyú fölm 
kerül bemutatásra, amelynek hatása alól pil-
lanatra sem fog tudni szabadulni a közönség. 
A bilincs a eime és egy ember tragédiáját 
mutat ja be hat felvonásban. A nagyszabású 
kisérőmüsor keretében egy aktuális felvétel 

is szinre kerül. A viilágnevezetességü Deutsch-
land fogadtatása Brémában a film cime ás 
valóban olyan érdekes, hogy mindenkit meg 
fog lepni. 

— Szombaton és vasárnap mutatja be az 
E/ránía-s'zinház Ásta Nielsen legújabb pom-
pás vígjátékát, a iSzerelmi ábécé-t. Ezen fi-
noman pikáns, kacagtató háromfelvonásos 
vigjátékban Asta Nielsen egy bakfist játszik 
utolérhetetlenül kedvesen. Ezenkivül még A 
játékos esküje megható drámát is vetítik. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szörtne-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— Beiratások a városi nyelviskolában 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele 
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

nak a veszedelemnek, amelyet ez a vizs-
gálat a román hadsereg és a román nemzet 
tekintélye szempontjából jelentene, ezért 
ott a forradalom rémiképét emlegetik és ok-
talan módon azt állitják, hogy a lakosság 
föllázadt a román uralom ellen és fegyver-
rel kezében csatlakozik a bolgár csapatok-
hoz. Forradalomról azonban nem lehet szó 
sem a hadüzenet előtt, sem azután. Valójá-
ban a román csapatok Dobrudzsában csak 
a fegyvertelen lakosságot öldösték le, neve-
zetesen nőket és gyermekeket, hogy ott a 
bolgár lakosságot kiirtsák. 

aoaaBiouau 

icatiasmsiamamiksakaaa ibüaueaa&acsad a « 

ASTA NIELSEN 
első fellépte az uj szezonban 

i 

\ Szerelmi ABC. 
Cimü finoman pikáns 
és kacagtató 3 felvo-

násos vigjátékban. 

i 
l 

a 
3 

i 
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Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. ! 

l V a s á p n a p d. u. 2 órától kezdve. 

| 
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Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra, érvényesek. a » 
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Stürmer londoni nagykövet lesz. 
Berlin, szeptember 15. A Lohalanzeiger 

stockholmi levelezője pétervári hivatalos kö 
rökiből arról értesül, hogy ott a legnagyobb 
határozottsággal lidre jár annak, liogy Stür-
mer miniszterelnök legközelebb elhagyja ál-
lását és átveszi Oroszország képi'iseletét a 
londoni udvarnál. S türmer e héten a rendes 
előterjesztési időn kívül a főhadiszállásra 
ment, ahol a cárral különösen fontos tanács-
kozást folytatott. Visszatérése után legköze-
lebbi környezetében ugy. nyilatkozott, hogy 
rövid időn belül átveszi \az emiitett nagykö-
veti állást, amelyre rendkívül fontos felada-
tok hárulnak. Ezeket a feladatokat nagy kész-
séggel vállalná, mert arról van szó, liogy 
Oroszország ezidő szénint veszélyeztetett élet-
feltételeit megóvják. 

A románok gaztettei 
Dobrudzsában. 

Szófia, szeptember 15. A bolgár táv-
irati ügynökség jelenti: A román hadsereg 
által a dobrudzsai bolgár lakosság ellen 
rendszeresen elkövátett mészárlások, amint 
azt a vezérkar .tegnapi jelentése közölte és 
amelynek egész horderejét a további jeeln-
tések fölismerhetővé teszik, általános föl-
háborodást keltenek és az egész országban 
izgalmat idéztek elő, amely oly nagyfokú, 
hogy azt kívánják, hogy azok a csapatok, 
amelyek ily rémségeket elkövettek, mint 
törvényen kivül állóknak jelentessen ki és 
ennek meg felélőm bánjanak velük. A hely-
zet nemzetközi vizsgálatot követel. Buka-
restben, ugy látszik, tudatában vannak an-

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

M ö w e k a i a m J p i -
Árá 2 korona, 

ftüeke H e l l m u t h : 

Ára 2 K 40 fill, 

Mücke Hellmuth: 

2 K 40 fill. 

Lakatos László: 

Konstantinotfics Konstantin 
Ára 80 fillér. 

A n d r e j e v L e o n i d : 

h ö g e s s r a é l ^ : 

Ára 40 fillér. 

K r ú d y G y u l a : 

E T X T 
Ára 60 fillér. 

ftó fizetési árú Szegeden; 
>WV évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 12.-- * 
negyedévre . . 6.— „ 
«gy hónapra . 2,-~ „ 

i 1 * 
4? idéken: 

egy évre . . . 28.— kor. 
félévre . . „ 
negyedévre . . 7.— „ 

i i n M iMt i iezM . - H t H H ^ 
Támogassuk erőnkön felül hajléktalanná vált testvéreinket! .. 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

M Ű S O R : 

SZOMBATON: Karikagyűrű, operett. (Elő-
ször.) 

VASÁRNAP délután: Urasági inas kereste-
tik, bohózat. 

VASÁRNAP este: Karikagyűrű, operett. 
(Másodszor.) 

Elnémult harangok. A s z í n h á z b a n m a a 
jótékonyságnak emeltek oltárt. És száz 
százalékkal emelték az oltárt. A jótékony 
cél sok mindent igazol, de mindent még sem. 
Ezt szem5 előtt kellett volna tartani a szín-
ház vezetőségének, amely a mai előadás 
megtartásával az erdélyi menekültekre gon-
dolt, de ar ra már nem. gondolt, hogy nem 
szabad a közönséget túlterhelni. Hogy a 
szinlház vezetősége jót akart, abban nem 
kételkedünk. De ezt a jót elvégezhette volna 
minden helyáremelési törekvés nélkül is. 
Ez esetben Jűzonyára teljesen megtelt volna 
a nézőtér, ahol a helyáremelés miatt üres 

sorok éktelenkedtek. A mai nehéz időket 
tekintetbe kell venni és csinján kell bánni a 
helyárak emelésével. Nem lelhet panasz, a 
közönség pártolja a színházat és különösen 
nem hagyja magára akkor, ha jótékonysági 
törekvéseket árul el, mint a mai előadással 
is. Rákosi Viktor és Malonyay Dezső szín-
játéka: az Elnémult harangok került ma szín-
re, amelynek aktuálitása kézenfekvő. A ha-
zafias érzéseket feltüntető darab érdekelte 
a közönséget, amely több ízben tapsolt, még 
a szereplőknek is, akik ugyancsak 'hangosak 
voltak és a hang fizikai erejéből többet mu-
tattak, mint a lelkek működéséből. Almásy 
Endre, Szegő Endre, Lendvay Lola és Kör-
me ndy Kálmán játszották a vezető szerepe-
ket és jobbára ők is voltak azok, akik a 
közönség hangulatát irányították. — Az elő-
adás, mint az igazgató — köszönő szavak 
kíséretében — jelentette, 1400 koronát jö-
vedelmezett az erdélyi menekültek javára. 

Karikagyűrű. A sz ínházi iroda . j e l m t D 
Sztojáuovics Jenő melodikus, bájos operettje, 
a Karikagyűrű, készen vár ja a szombati be-
mutatót. A közönség teljesen) eredeti zenével 
ismerkedik meg, amelynek értéke túlér egyet-
len napon, mindamellett, fülbemászó és hatá-
sos. Az operett tele van jobbnál-jobb ének-
számmal. Slágernek ígérkezik a spanyol-

kvartett (Péry, Viola, Matány, Solymosáy), 
nemkülönben a szoknyácskáról szóló duett, 
melyet Viola .és Matány énekelnek. Szeriőz' 
szám Déry és Sugár kettősé, viszont hatásban 
.nem marad el a vadállat-duett és a töhötöm-
kvartett sem. Az utóbbit a spanyol-négy^' 
szereplői, az elsőt Viola és Solymassy ének' 
lik. Az ujabb operettek mintá já ra a .Karika-
gyűrű is tele van tánooal és kitűnő szereppel 
A sok közül Iliá z tartalékos kapitányát, Szi-
lágyi orosz hercegét, Ungvári ezredesét, Ro-
goz kamarását emlí t jük meg. 

Gyomor bajosok dl 
csérlk a Leinzinger-féle i 
gyoraorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged 

Izzad valamely test-
része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged. 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a L.ein-
zinger-íele „C h i n a h a j-
s z e s z " által. Ára K 1-50 
Kapható Leinzinge; Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 750 

Hajőszü lés el!«n 

csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer' 
használja. Ára 1 K 59 A'1 

Kapható Leinzinger Oyo" 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi-tér. 

Legjobb hajfestő «* 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 3 korona. 
Kapható Leinzinger Gy"1* 
gyógyszertárában Széf?** 
Széchenyi-tér. 

Fájós fogára vegyeJ 

mielőbb a híres Lei '.zin-
ger-féle f o g c s e p p b 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gy"" 
gyógyszertárában Szeg®*' 
hnvi-íérSzéc 25° 

\ ÜH 
Támogassuk erőnkön fölül hajléktalanná vált testvéreinket. — 

A D é l m a g y a r o r s z á 
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a legolcsóbb politikai 

napilapja is. Előfizetési ára egg hónapra két korona. 

Olvassa táviratainkét a kiadóhivatal (Kárász-utca 9.) kirakatában és minden 

este a Korzó moziban. 

A D é l m a g y a r o r s z á 
nagg elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb hirdetési orgánum. Arai méltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek. 

A D é l m a g y a r o r s z á g 
jólinformáltsága közismert. A saját érdekében cselekszik tehát, ha megren-

deli és ha hirdet benne. 

Szerkesztőség telefonja 305. • • Kiadóhivatal telefonja 81. 

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


