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Hátszegfői délre üldözzük
a megvert románokat.

STOCKHOLM:
Pétervári
jelentések
szerint az antant-hatalmak
athéni
követei
felhatalmazást
kaptak,
hogy
kormányaik Az oroszoktól rohammal elfoglaltunk egg kiépített
megkérdezése nélkül, Sarrail
tábornokkal
hídfőt; 2 5 4 2 foglgot és 17 gépfegyvertzsákmángolegyetértve, döntő lépéseket tehessenek Görögországban.
funk. - A Narajovka mentén a foglyok száma 4000-re
SZÓFIA:
A kuvaüai 4. görög hadtest
vasárnap utazott át Szófián. A görög katoemelkedett.
nákat a bolgárok lelkesen fogadták. A hadBERLIN, szeptember 19. A nagy főBUDAPEST, szeptember 19. (Közli a
testparancsnokot a király szárnysegédje üdhadiszállás
jeílíenti: Lipót bajor herceg táminiszterelnöki sajtóosztály.) Keleti hadvözölte.
BERLIN: A Wolff-ügynökség
jelenti: színtér: Román arcvonal: Hátszegtől dél- bornagy hadiseregcsoportja: Bernhardl táSzeptember
18-ikáról lóikért virradó éjjel keletre a románokat Merisoron tul Petro- bornok német és osztrák-magyar csoportja
repülőink ismét jó eredménnyel
támadták zsény felé visszavertük. Görgény- és Kele- Ciausius tábornok vezetése alatt Zarecetől
északra, a Stoohod mentén, az erősen kimeg a flandriai partok előtt lévő ellenséges men-hegységben szoros harci érintkezés.
épített orosz hklfőt rohammal bevették és
Károly
főherceg
lovassági
tábornok
tengeri haderőt, amely két monitorból, 16
•torpedórombolóból
és egy repülőgép-anya- hadseregarc vonala: Bukovinában az oro- egész a keleti partig üldözték az ellenséget.
hajából állott. A repülő gép-anyahajón két- szok folytatják támadásaikat. Dornawatra 31 tiszt, 2511 főnyi legénység és 17 gépségtelen találatokat figyeltünk meg. A repü- két oldalán román hadseregrészek Is együtt fegyver Jutott kezünkre. Perepelnlkinél (a
lőgépeink üldözésére megjelent ellenséges légi harcolnak. Az osztrák-magyar és német Szereth és a Strypa közt) egy német va1
flottából egy repülőgépet arra
kényszeritet- csapatok az ellenségnek helyenkint a leg- dászjárör kettő tisztet és nyolcvan főnyi lenagyobb ágyútűzzel bevezetett támadásait génységet elfogott.
'tünk, hogy holland területen szálljon le.
Károly főherceg lovassági tábornok
SAJTÓHÁDISZÁLLÁS:
A román ve- mind visszaverték. Hudovától délkeletre az
ellenség
harcvonalainknak
egy
keskeny
réarcvonala: A Narajovtke menti ellentámazérkar jelenti:
Az északi és északnyugati
szét
kissé
visszaszorította.
Lipnica-Dolnánál
dásunk
további síkereket eredményezett; a
arcvonalon könnyebb harcok. Nagyszebentől
a
német
ellentámadás
további
tért
nyert.
foglyok
száma több mint négyezerkettőnyugatra hét géppuskát zsákmányoltunk
és
'40 foglyot ejtettünk.
A
Sztrigy-völgyben
Lipót bajor herceg vezértábornagy százra emelkedett. A Kárpátokban Smotrecheves küzdelmek. — Déli front: A Dunán hadseregarcvonala: Böhm Ermolii tábornok töl egész Klrlibaba vidékéig élénk harcok
ágyulövésekkel elsülyesztettünk
bárkákat, a hadseregének előterén sikeres portyázások. vannak; különböző erős orosz támadásokat
melyek ellenséges katonákat vittek. Dobrud- Fath tábornok hadcsoportja bevette a Za- visszavertünk. Hudova területén az ellenzsában tüzérségi harcok. Cobadinától délre rece hídfőt (Stobichvától délre). Ciausius ség kis előnyöket ért el. Dornawatra mindegy orosz mozsár-üteg az ellenséges tüzér- tábornok osztrák-magyar és német csapatai két oldalán az oroszok és románok eredséget elhallgattatta. — Légi harc: Egy re- átgázoltak 4 egymást követő vonalon, 31 ménytelen rohamklsérleitek közben súlyos
pülő Turn-Szeverint
bombázta.
orosz tisztet és 25Í1 főből álló legénységet veszteségeket szenvedtek.
Erdélyben Hátszegtől délkeletre Staabe
LEMBERG:
Ferdinánd bolgár
király foglyul ejtettek és 17 gépfegyvert zsákmátábornok csapatai megverték a románokat,
nyoltak.
itten keresztülutazott.
Rimml tábornok, váaz ellenséget üldözzük.
rosparancsnok
üdvözölte.
HOFER altábornagy,
LUDENDORFF, első föszállásmester.
SAJT ÓHADISZ ÁLLÁS:
15-ikén Ferdia vezérkari főnök helyettese.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
nánd bolgár király, Boris trónörökös kíséretében Károly Ferenc József főhadiszállására érkezett.
Trónörökösünk melegen üdBolgár jelentés a dobrudzsai előngomulásról.
vözölte a különvonatból kiszálló bolgár kiMangalia megszállása. — Florinánál az ellenség támadásai meghiúsulták.
rályt. Este díszebéd volt a tiszteletére. Miisn
Szófia, szeptember 19. A bolgár vezér- harc.
<*P Ferdinánd király megtekintette
Kövess
Vezérezredes hadseregének frontját, végig- kar jelenti szeptember 18-án:
Romániai front: A Duna mentén nem
Macedóniai front: Tegnap, szeptember történt jelentősebb esemény. Dobrudzsában
nézte a folyamatban levő harcőkat,
majd
szemlét tartott a 11-ik huszárezred felett. 17-én nagyobb orosz-ifrancia-szerb csapatok Mora Lui Mamic—Arabagi—Cocargea—Co4
bolgár király Kövessnek és a huszárezred eredménytelenül támadták Florina körül levő badinu—Tuzla falvak között elhúzódó vonaParancsnokának
átnyújtotta
hadseregének állásainkat. A támadásokat ellentámadással lon kezdődött ütközet ránk nézve előnyösen
visszavertük a
jelvényeit; egyidejűleg trónörökösünknek a visszavertük. Hasonlóan
fejlődött. Ellentámadás során Satui—Lui—
)
Kaimagzalan
magaslatnál
indított
támadást.
j °lgár vitézségi érdemkeresztet
adományozGhiom—Bascu falut elfoglaltuk, öt ágyút,
ÍQ
- Hétfőn este kíséretével elutazott g, trón- Belasica-Planina lábánál az előretolt osztar
négy
gépfegyvert zsákmányoltunk.
Szeptemgaink megtámadták a Matnica, Gorniporoj
° ökös
főhadiszállásáról.
és Dorniporoj falukban levő olaszokat,
öt ber 12-én rövid harc után megszálltuk ManGENF: A lyoni Progress jelentése szetisztet és kétszázötven főnyi legénységet el- galia városát, amelyet csapataink bevonulása
r
"it Krisztodoultísz ezredesnek,
a kavallai
fogtunk, két gépfegyvert zsákmányoltunk. előtt a polgári lakosság elhagyott. A Fekete
görög hadtest egyik
ezredparancsnokának
A Struma mentén jelentéktelen gyalogsági tenger partján nyugalom van.
^került 1500 emberével együtt
Szalonikiba
jutni.
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Az uj rendszer.
Az uj rendszer olyan, hogy nehezen
tudunk vele rendbe jönni. Ha igazságosak
akarunk lenni, el kell ismerni: senkisem tud
hatja még, hogy abban a rendszerben van-e
a hiba, amelyet a lisztellátás számára a
hatóság legutóbb megállapított, vagy pedig
abban, amellyel ezt az uj rendet bevezették,
vagy nem vezették be. A jelek mintha ugy
mutatnák, — de ez nem végleges ítélet —
hogy a közönségnek nagyobbik, vagy legalább is igen tekintélyes részét idejében
juttatja lisztjéhez az u j rendszer, ha rendszerrel kezelik. A látszat az, hogy az uj
renddel a visszaélések, hibák és tévedések
könnyebben megelőzhetők, elkerülhetők, és
megállapíthatók, mint a régivel. Az uj rendszer mellett, vagy ellen ép ugy lőhet elméleti vitát folytatni, mint a régi mellett, vagy
ellene. Ma már ez meddő dolog, az uj rendszer elég rendszertelenül elindult az élet útjára, gyakorlati tapasztalatok fogják rövidesen e'döReni, hogy a hatóság helyesen
cselekedett-e, vagy sem.
Vitán' fölül áll, hogy á legfőbb érdek és
legelső kötelesség a közönség egyetemének
zavartalan, állandó és egyenlő ellátása. Mindenféle rendszer elbírálásával annyival inkább ez a döntő szempont, mert egyéb hibákat jóvá lehet tenni, de h a az uj rend a közönség ellátását nem szolgálja tökéletesen,
a törzse rossz, alkalmatlan annak a legfőbb
célnak elérésére, amelyért megtervezték. A
kereskedők egy része és a pékek egyeteme
már is csatasorba állt az uj lisztelosztási
rend ellen és anélkül, hogy megvárnák a
dolgok teljes kifejlődését, tabula rasat akarnak csinálni. Azt mondják már is, hogy az uj
rend rossz, a régit, a tavalvit — amelyet
mindenki annyiszor lecsepült — kell visszaállítani. Ez a szigorú ítélkezés talán kissé
elhamarkodott és minden bizonnyal túlmegy
azon a határon, amelyen innen is orvosolhatók a jogos sérelmek, helyreigazithatók a
részlethibák. •
A kereskedők ez ideig nem adtak teljesen konkrét alakot sérelmeiknek, annyival
inkább a pékek. Ezeket a sérelmeket tudomásul kell venni, foglalkozni kell velük sürgősen és ugyanilyen gyorsan orvosolni kell.
A háború egész ideje alatt azt az egyedül
helyes és jogos álláspontot 'képviseltük,
hogy a közélelmezés ügyeinek intéizésénél az
iparjogokat tiszteletben kell tartani. Ennek
a jognak megsértését csak a legvégső szükség esete indokolná és a pékek, vagv a lisztelosztás ügyében ez a helyzet távolról sem
állt elő. A hatóság tudvalevőleg az uj rendszert ugy állította be, hogy a vevők az öszszeirásnál egyik kereskedőhöz, vagy .pékhez
jelentkeztek. Legalább az elv ez volt. A
gyakorlatot ezzel szemben a pékek nem
ilyen angvaltisztaságunak teszik meg és azt
mondják: csak igy történhetett, hogy most
kereset nélkül maradtak közülük
többen
olyanok is, akiknek 6—32 éve van tekintélyes vevőköre.
Ez igy nem maradhat. A legnagyobb
célok egyikét a leghelyesebb
eszközökkel
szolgáló hatósági intézkedés sem juttathat
koldusbotra iparosokat. A bajon azonban
segíteni lehet, amint sürgősen kell is, azt
hisszük, erre a kötelességére senkit sem kell
figyelmeztetnünk, ennek az igénynek közérdekűsége és jogossága méllett, amit a pékek szerdán a polgármesternek bejelentenek,
fölösleges élrvélni. Az orvoslás megtörténhetik azonban anélkül, hogy pálcát törnénk
áz egész uj rendszer fölött, amelynek megbízhatóságát az dönti el, hogy szolgálható-e
vele a közönség egyetemének érdeke. A
•részletek hibái orvosolhatók, ha az egész
bevált, az már csak a tökéletesítés munkája,
amely az ilyen esetekben majdnem elkerülhetetlen.

Megtört az olaszok támadó ereje.
BUDAPEST, szeptember 19. (Közli a
miinisziterdnöiki sajtóosztály.) A Karszt-fenslkon a tegnapi nap, miután a harcban állt
olasz hadak támadó ereje láthatólag elfő
gyott, csendesebben telt el. Az ellenság
szórványos előretöréseit visszavertük; délután az ágyuharc különösen a fensik déli
szakaszán több órán át Igen heves volt. E

helyütt a csata kezdete ót tanúsított vitéz
kitartásával a 102. számú gyalogezred tüntette ki magát.
Flitschnél és a Fassianl-alpok gerincén
csapataink több gyengébb ellenséges osztag
támadását visszaverték.
HOFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Nyugaton nem voltak nagyobb harcok.
BERLIN, szieptlemiber 19. A nlagy fő- | mandoviUersnél részleges támadásokat vlszhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: ! szarértünk.
Rupprecht bajor trónörökös hadseregcsoA német trónörökös hadcsoportja: A
portja: A Somme területén a rossz időjárás ! Maas mentén a Mort Homme nyugati lejtőbehatása folytán nem volt nagyobb harci jén a franciák támadással
átemenetlleg
tevékenység. A tüzérségi tüz mindamellett egyik árkunkba jutottak.
helyenkint nagyon élénk volt. Ginchytöl
keletre néhány teljesen összelőtt árkot átLUDENDORFF, első főszállásmester.
engedtünk az ellenségnek és Belloy és Ver(Közli a miniszterelnöki sa!tóosztá!v.\

Kedvezően alakul a dobrudzsai nagy küzdelem.
Szófia, szeptember 19. A bolgár vezér'kar jelenti 19-ikéről: Florina körül tartanak
'az élénk harcok. Az ellenfél minden fáradozása, hogy a Kaimakoulon magaslatot elfoglalja, erős ellentámadásunk
folytán
meghiúsult. A Maglenica-sikságon
és a
Vardar
1
mindkét partján
gyenge tüzérségi tüz.
A
Belesica-planinán
járőreink elűzték az ellenséget és elfoglalták Supovo, Mainica, Górni
11
Dőlni, Paraj falvakat,
ahol sok
hadiszert
zsákmányoltak.
A Struma-fronton
és az
Egei-tengernél nem történt
semmi.
Román front: A Duna mentén
nyugalom
van. A Parolin—Tuzla
falvak vonalán folyó
nagy küzdelem ránk nézve kedvezően
folyik.
A Fekete-tenger
partján nyugalom
van.

A második orosz déli hadsereg
a Dobrudzsában.
Zürich, szeptember 19. A párisi balkánügynökség bukaresti jelentése szerint a román hadseregnek a Dobrudzsából Kon stanza
mögé való visszavonulása elháríthatatlan.
A
román Dobrudzsa-hadsereg a vasúti vonalon
tül a második orosz déli hadsereggel fog egyesülni.
Rotterdam, szeptember 19. A Daily News
szerint a visszavont román Dobrudzsa-hadsereg főparancsnoka elrendelte, hogy a kiürítendő területeken minden termést és élelmiszert semmisítsenek meg.

A románok uj védelmi vonala.
Bécs, szeptember 19. A dobrudzsai nagy
német-bolgár győzelem, melynek messzire
ható jelentősége van, nyolc román-szerb divízió visszavetését eredményezte, melyek a legteljesebb rendetlenségben Mangalia—iKcbadimi—iKonstanza irányában menekülnek. A
megvert ellenség elérte azokat az u j csapatokat, riielyék Rasova (a Duna mellett, Csernavodától délnyugatra), Kobadinu (íMedgidiától
dél re!) és Tuzla (Konstanzátói délre) vonalán
vettek állást. A német-bolgár csapatok előnyomulása eközben tovább tart. Bolgár jelentés szerint az ellenfél Kobadinu mellett meg
erősített állást szállott meg. Kobadinu vasúti

bi várostól körülbelül husz kilométer távolhiv árostól körülbelül busz kilométer távolságban van. Az u j ellenséges védelmi vonal
mintegy liusz kilométer s a. fenyegetett cser:
navodai—kon stanza i vasúti vonal mentén délre fut.

Robbanás egy román erődben.
Berlin, szeptember 19. A
Lokalanzeiger
jelenti az orosz határról: St.-Capelle erődben, amely a bukaresti erődmüvekihez tartozik, inunició-robbmás
történt.
A robbanás
okát eddig még nem sikerült kideríteni. Levegőbe röpült az egész municiökészlet. Hetvenkét katona részben meghalt, részben
megsebesült. Az erődinü erősen megrongálódott.

A központi hatalmak a Dobrudzsában meglepték az antantot.
Lugano, szeptember 19. A Corriere della
Sera lekicsinyelni igyekszik a dobrudzsai
eseményeket. Annyi azonban — ugyulond —
a közpoti hatalmaknak mégis sikerült, liogy
meglepték az antantot, amelynek ez okból
minden támadásról ixigy ellentámadásról
e
területen le kell mondania, A csapatoknak a
csernavoda—ikon&tanzai vonal mögé kell viszszavonulniok, hogy arcvonalukat megfelelően
megrövidítsék. Egyébként a keleti * harctér
ebben a bábomban egyáltalán nem fogja a
döntő szerepet játszani. Mégis minden körülmények között el kell vágni a központi hatalmakat a kelet felé vivő úttól. Sarrail annak a
várakozásnak, hogy a keleti hadsereg Románia beavatkozásával egyidejűen fog akcióba
lépni, nemi felelt meg. Oka ennek
Görögország. A szalonikii seregnek most teljes erővel akcióba kell lépnie.

Czernin gróf Svédországba
érkezett.
Stockholm,
magyar

szeptember 19. Az

és bolgár volt bukaresti

'az orosz kormány
Mindkét

követ

Svédországba

megengedte

egész

osztrákköveteknek

áz

elutazást.

személyzetével

együtt

érkezett.
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Az ellenség uj állásaiba több helyen benyomultak
szövetséges csapataink. - Ujabb bolgár jelentés a
döntő győzelemről.
BERLIN, szeptember 19. A nlagy főhadiszállás jiefafci: Balkáni harctér. Macken
sen vezér tábornagy hadcsoportja: A szövetséges csapatok több helyen benyomultak
a tegnap előkészített orosz-román állásba.
Macedóniai harcvonal: A Florina-imedencében uj harcok fejlődtek.
LUDENDORFF, első föszállásmester.

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
SZÓFIA, szeptember 19. A dobrudzsai
fronton a románokkal és oroszokkal nagyobb
harcok folynak. Ez csak azt. bizonyítja,
hogy a bolgárok jóval gyorsabban üldözik
az ellenséget, mint ahogy menekülni képes.
Arcvonalunk, amely eddig ezen a fronton
170 kilométer volt, 60 kilométerre keskenyedett. Mindkét harcoló fél uj erősítéseket
kapott, de a románok és oroszok oly óriási
veszteségeket szenvedtek, hogy össze sem
lehet hasonlítani a bolgár veszteségekkel.

A románok támadó ereje a Dobrudzsában
két hét alatt egyszer s mindenkorra megtört. A foglyok rendkívül nagy számia kérdésessé teszi a román hadsereg újjászervezését és kérdésessé teszi, hogy képes lesz-e
említésre méltó ellenállásra a csernavoda
konstanzai vonalon.
A csernavodai Duna-híd az oroszok
egyetlen reménye. Itt akarnak a Dunán át
a régi Románia területére menekülni, hogy
Bukarestet megvédhessék. A bolgár hadsereg 15 kilométerre áll az ellenség utolsó
védelmi vonalától.
A dobrudzsai harcok befejezése öt-hat
napon belül várható.*
BUDAPEST, szeptember 19. (Közli a
minisztereinek i sajtóosztály.)
A délkeleti
harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Pékek és kereskedők a lisztellátás uj rendjének
megváltoztatását kérik.

családja van, egyáltalán nem kap lisztet,
Csamor János három zsák lisztet kap 10
napra, Filipov Kelemen évi 2100 korona házbért fizet, segédnek havi 300 koronát, kap
havonta 12 zsák lisztet, ami napi 33 kilónak
felel meg. Klonkay 35 éve önálló iparos
Szegeden, kap havonta !hat zsák lisztet.
Botos József havi két zsák lisztet, azelőtt
36 zsákkal kapott hetenkint. özvegy Tóth
Sándorné 12, Rozsnyai Nándor két kemencére 14, Neumaier János négy zsák lisztet
kap havonta. Az Alföldi Kenyérgyárnak, a
melyik öt kemencével dolgozik, négy zsák
liszt jutott havonta.

A törvényhatósági bizottság tudvalevőleg szerdán délután tartja szeptember havi
rendes közgyűlését. A közgyűlésre Reiniger
Jakab és dr. Becsey Károly törvényhatósági
bizottsági tagok interpellációt adtak be a
város liszttel való ellátásáról. Az interpellációban. a következő kérdésekre kérnek választ a polgármestertől:
— Mennyi liszt állott a város rendelkezésére augusztus 1-től szeptember 15-ig?
Kiknek adatott át ez a liszt eladás és
sütés végett? Mily mennyiséget kapott ebből
a külön megnevezendő .. egy-egy kereskedő
és sütő?
!
Mi az oka annak, hogy a fogyasztóközönség oly nagy fáradsággal és időveszteséggel jutott egy-egy kiló liszthez és egy
darab kenyérhez?

Mily intézkedéseket kiván, tenni a végből a polgármester, hogy a liszt és kenyér
állítását kérték. Kedden délután pedig az kiszolgáltatása akadálytalanul és igazságoipartestület sütőipari szakosztálya tartott san történjék?
értekezletet Schiitz István elnöklésével az
Ugyancsk a város Msztellátásáról dr.
iparestületi székház gyüléstermében. Az ér- Végmm Ferenic is adott be hasonló tartalmú
tekezleten Sohütz ismertette azokat a sérel- interpellációt.
meket, amelyek szerinte az uj rendszer köAz interpellációkra a szerdai közgyűvetkeztében a pékeket érték és amelyek — lésen fog a tanács válaszolni.
ha sürgősen nem orvosolják — 10—15 régi
A Délmagyarország munkatársa kérdést
szegedi sütőiparos tönkretételére fognak ve- intézett dr. Somogyi Szilveszter polgárzetni. Elmondta az elnök, hogy nagyon sok mesterihez az interpellációkra vonatkozólag.
pék csak havi 3—6—8 zsák lisztet kap. Ma A polgármester a következőket mondotta:
egy kemence befütése 10—12 koronába ke— A pékboltok előtti tolongás megszűnt,
rül, az egy-egy pék rendelkezésére álló napi most még csak az nj liszthivatai előtt látni
lisztmennyiség oly kevés, hogy annyit sem tömeget. Ezek a lisztfüzetekre várnak, bár
keresnek meg az illetők, amennyi kiadásaik tudomásom szerint sokan, vannak köztük
fedezésére kell. Pedig a legtöbb köztük régi olyanok, akiknek az a céljuk, , hogy több
szegedi iparos és nagy családu ember. Az lisztfüzethez jussanak. Ezek ellen kíméletleelnök felszólalása után szenvedélyes vita ke- nül el fogunk járni. A lisztelosztás uj rendje
letkezett, amelynek során olyan felszólalás simán fog menni, mert mindenki ahoz a pékis .elhangzott, hogy a jelentkezéseknél a kö- hez és kereskedőhöz lett beosztva, ahová
zönség részint tájékozatlan volt, részint tá- iratkozott. Amennyiben most még vannak
jékozatlanságban, hagyták, részint az össze- apróbb rendellenességek, ezeknek az az oka,
írok önkényesen .osztották be a vásárlókat. hogy az intézkedések egyelőre átmenetiek.
Az értekezlet elhatározta, hogy a szegedi
A keddi közgyűlést előkészitő tanáicssütőipar összeomlásának megelőzése érdeüléssen ezzel a kérdéssel kapcsolatban dr.
kéből szerdán délelőtt testületileg keresik fel
Cicatricis Lajos főispán közölte, hogy mega polgármestert, kérik sérelmeik sürgős orlátogatta a liszthivatalt és az őrlési engedévoslását és a régi rendszer visszaállítását.
lyeket kiállító hivatalokat és azt tapasztalta,
A rendelkezésünkre bocsájtott adatok hogy az ellenőrzés nem felel meg a kíváalapján
megállapítottuk a következőket: nalmaknak. A vásárlási engedélyek kiadását
Fischer Izsó 26 éve pék Szegeden, 8 tagu az őrlési engedélyekkel kell kapcsolatba hoz-

— A főispán az átmeneti intézkedésekről. — Interpellációk a közgyűlés előtt. —
(Saját tudósítónktól.)
A lisztellátás uj
rendije körül fölmerült azok ,a bajok, amelyek a közönséget sújtották, keddre tetemesen enyhültek. Lisztkereskedőktől ,nyert információink szerint a közönség háromnegyed
része már a délelőtti órákban megvásárolhatta 8—10 napra való lisztmennyiségét,
ugy, hogy a délutáni órákban nagyon megcsappant a vevők száma.
Az uj liszthivatalban ma is egész nap
tartott a füzetjegyek kiállítása körül elkövetett hibák javítása. Az érdekeltek sokkal
türelmesebbek, a rend nagyobb volt, igy a
munka is gyorsabban 'haladhatott. Sajnos,
még mindig tekintélyes számban vannak
olyan kereskedők, akik a részükre megállapított lisztmennyiséget , nem kapták meg,
ami nem annyira a kereskedők, mint azoknak a vevőknek szempontjából . sérelmes,
akik az uj rend szerint kizárólag egy kereskedőnél szerezhetik be szükségletüket. Remélhető azonban, hogy az ujabb 24 óra a
helyzet ujabb lényeges javulását hozza meg
és minden esetre kívánatos, hogy ezek az
adminisztrácionális hibák meg ne ismétlődjenek.
Az uj rendszerrel azonban ugy a kereskedők nagy része, mint a pékek elégedetlenek. Kedden délben dr. Kormányos Benő
vezetésével kereskedők jelentek meg a polgármesternél, akitől a régi rendszer vissza-
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ni és az egészet a liszthivatallal. Fontos,
hogy minden emberről tudja a hatóság, miképen van ellátva. A főispán kijelentette,
hogy rendellenességet tapasztalt. Azokat, a
kik a visszaéléseket elkövették — mondta a
főispán, — példásan meg kell büntetni. A
"helyiségeket sem tartja megfelelőnek. Qyors
intézkedést sürget.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
és Balogh Károly tanácsos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője arról informálták
a főispánt, hogy a jelenlegi intézkedések
csak átmenetiek. Ha az átmeneti intézkedések befejeztetnek, az egész ügy rendezve
lesz. Dr. Cicatricis Lajos főispán a válaszokat tudomásul vette.
niiHiauiHimuiaii

Az ármentesitő félmilliós
követelése az államtól.
II.

A fúzió megtörténte után közvetlenül,
a már egyesült társuiat vezetősége egyéb
bokros elfoglaltsága miatt, amelyek az uj
társulat körülményes szervezési munkálataiból következtek, nem foglalkozhatott a likvidálás munkálataival. 1914 május havában
a sors véletlene ífölytán, az árvizi munkálatok végrehajtásakor, már kilátásom nyílott
arra, Ihogy a likvidácionális munkálatokat
is elkészíthetem. Egyelőre azonban a társulat volt elnökétől azt az utasítást kaptam,
hogy a szeged—martonosi é s a ihorgos—
martonosi öblözetek által eszközölt alapbefektetések összeállításával és állami likvidáltatása előkészítésével foglalkozzam, elleniben
mivel a sövényháza—szegedi öblözet ujabb
alapbefektetési értéke még nem jelentékeny,
ezzel a feladattal ne töltsem az időt. Ámde
a likvidáció tárgyát képező összes alapbefektetések egybegyűjtése és ezek közül a még
nem felülvizsgáltaknak a felülvizsgálatra való előkészítése során rájöttem, hogy a nevezett öblözetnél az 1885—86 években végrehajtott legutolsó állami likvidálás óta sok
különféle, nagyobb értékű befektetés történt,
amelyek összevéve megközelítik az előző
likvidációk által már megállapított
alapbefektetési érték negyed részét, amely urán
a törvény már megengedi az ujabb állami
likvidáció eszközlését. Azonban a társulati
iratokban nem sikerült reátalálnom az 1885
—86 évi likvidáció irataira és igy a magy.
kir. pénzügyminisztérium illetékes osztályához kellett fordulnom, ahol nagy előzékenységgel adták ki az általam régen kutatott
okmányokat.
Eme likvidációs jegyzőkönyv figyelmes
olvasásából merítettem azt a feiette meglepő
értesülést, hogy a sövényháza—szegedi ármentesitő társulatra nézve már az 1885—86
évi' 'állami ilikvidláició (alkalmával
kétségbe
vonhatatlanul megállapítást nyert, mikép ez
a z akkori likvidáció lefolytatott összes régebbi alapbeíektetési értékének az akkori
óriási teherviselési képességének
törvényszerű makszimális határát meghaladta. Ezen
alkalommal ugyanis a társulat a z előző likvidációk beszerzésével 1071611.44 forintot
likvidált azon alapbefektetési érték után, a
mely a társulat akkori makszimális megterhelési értékhatárát képezte, tehát 28419.18
forintot, továbbá évi fentartási költség cimén
9881.18 forintot, vagyis összesen 38300.94
forintot, azaz 76601.88 koronát évi állami
adóvisszatéritésben. Mivel az akkor megállapittatott alapbeíektetési érték, a társulat
makszimális
megterhelési érték
kárára
159577.26 forintot meghaladta ezt az értéket a társulat az államtól teljes összegében
visszakapta, illetve mivel azon időben az
államnak tartoztak, a tartozás ebből az értékből levonatott.

Szerda, 1916. szeptember 20.

A társulat összes öblözetei alapbefektetéseinek állami likvidációját végre folyó évi
február huszadikán sikerült munkába vétetnem. Nyolc napi miunka után a megejtett
likvidáció a pénzügyminisztérium szakközegének jelenlétében a következő eredményre
vezetett:
A horgos—martonosi öblözet javára
megállapittatott 545198.06 korona alapbefektetés és ezen összeg után 1913 január 1-től
számított évi 7087.58 korona állami adóvisszatérités élvezete. A szeged—martonosi
öblözetet illetőleg megállapittatott. hogy az
egy régebbi likvidáció alkalmával összesen
1623129.17 koronát fektetett be. valamint,
hogy azon öblözetnek makszimális megterhelési határa 1370068.08 koronát tesz ki.
Ezen megállapitások alapján a nevezett öblözet 253061.08 korona alapbefektetési megtérítésben részesült és 1259758.08 korona
olyan alapbefektetési tőke után. amely az
öblözet makszimális megterhelési érték határa és a régebben már likvidált alapbefektetési összeg különbségében
mutatkozik,
1913 január 1-től visszamenőleg évi 16376.98
korona állami adóvisszatérités élvezetére
nyert jogosultságot. A sövényháza—szegedi
öblözetet illetőleg a likvidáló-bizottság
az
1886 évi likvidáció óta eszközölt ujabb alapbefektetések értékét igen szűkmarkú mérlegeléssel
427081.37 koronában
állapította
meg, azt is konstatálván, hogy ezen összeg
után az öblözetet az uj adótörvények életbe
iépése óta 5559.85 korona adóvisszatérités
illeti meg. E határozat ellen a pénzügyim
niszter úrhoz indokolt felterjesztéssel éltünk,
kifejtve, liogv a belikvidált tőkét a társulat
az 1886- 1909 évek közti időben, amikor a
társulati érdekeltség előbbi
makszimális
megterhelési határa fennállott, fektette be,
igényeli ennélfogva, hogy a belikvidált ujabb
alapbefektetési érték után ne adóvisszatéritésben részesüljön, 'hanem az egész összeget
az államkincstár a társulat részére teljes értékben megtérítse.
A társulatnak ezt a kérelmét szóbelileg
is előterjesztettük és őszinte örömömre szolgált a közeli napokban illetékes helyen azt
az értesülést nyerni, hogy kérelmünk
teljesíttetni fog. Igaz, hogy az a kamatveszteség, amelyet társulatunk a késedelmes likvidálás miatt szenvedett, igen nagy, de mert
a belikvidált alapbefektetések zömét még a
kilencvenes évek folyamán befizették, amikor még a társulatnak törvényes joga lett
volna ezen beruházás teljes visszatérítését
igényelni, mégis fölötte örvendetes, hogy a
társulat igénye legalább a megállapított tőkeérték megtérítése révén rövidesen kielégítést
fog nyerni és nem leszünk kénytelenek jogos igényeink sorsát egy kockázatos és
hosszadalmas közigazgatási bírósági perre
bizni.
Reök Iván.
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Szerdán tárgyalja a közgyűlés a vigalmi adót.
(Saját tudósítónk tói.) Élénknek ígérkezik
a szerdai közgyűlés. A tárgysorozat fontosabb pontjai a vigalmi adó, a melyből — a
mennyiben a közgyűlés megszavazza. — több
mint évi százezer korona ujabb jövedelmet
remiéi a hatóság, a fübérdijak száz százalékos
emelése a fogyasztási illetékek eünelóse és a
légszeszgyár kérdem® a gáz árának emelése
iránt.
íA keddi tanácsülésen, amely a szerdai
közgyűlés ügyeit tárgyalta ós látta el javaslattal, dr. Cicatricis Lajos főispán elnökölt. A
közgyűlést előkészítő tanácsülésről a következőket jelenti tudósítónk:
(Ismét a

gázgyár.)

A lisztellátás ügyébon l>eadott interpellációkat külön cikkben ismertetjük.
Kordás János törvényhatósági bizottsági
tag inditványt adott be, amelyben azt javasolja, hogy a Csen,gélén a jövő évben lejáró
bérleti föld helyett a baiástyai legelőből adjanak ki bérföldet. A tanács azt javasolja a
közgyűlésnek, hogy az indítvány fölött térjen
napirendre.
A városi népkonyhák, mint minden évben ugy ezidén is megnyílnak a hidegebb
idők beálltával. A tanács javaslatot terjeszt
a közgyűlés elé a r r a vonatkozólag liogy utaltasson ki a közgyűlés — a társadal mi adományokon felül, — a közélelmezési üzem nyereségéből a népkonyhák fentartási céljaira
ötvenezer
koronát.
A Központi Gáz- és Villamossági R.-T. a
májusi közgyűléshez, — mint azt annak idején jelentettük, — a gáz árának felemelése
iránt kérvényt nyújtott be. A kérelmet a közgyűlés elutasította, mire a társaság a belügyminisztertől kérte, hogy a háború esetére alkotott kivételes törvények alapjón rendelje
el a lógszesz árának felemelését. A miniszter
a gázgyár kérelmét a tanácsihoz küldte véleményezés céljából. A jog- és pénzügyi bizottság foglalkozott az üggyel ós a kérelem elutasítását javasolta.
A keddi tanácsülés elutasító javaslattal terjeszti a kérelmet a közgyűlés elé.
(A vigalmi adó.)
A város közlegelői holdankint 7—8 korona jövedelmet hajtanaik. A tanács megbizta
Bokor P á l polgármester helyetteset azzal,
hogy a fübérdijak száz százalékos emelésének
kérdését tanulmányozza, mivel az eddigi jövedelem túlságosan csekély. A gazdasági
szakbizottság, ahol Bokor P á l a kérdést letárgyal t-att-a a fübérdijak emelését tanácsolta.
A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy
a belső közlegelőkön 24, aidegenekuok pedig
36 korona legyen a fübórdij, ami 100—150%
áremelésnek felel meg.
1916. deoem|ber ai-én lejár a városi fogyasztási illetékek érvénye. A tanács javasolja, hogy az illetéke érvényét ujabb h a t esztendőre 20—40%-os emeléssel ujitsa meg a
közgyűlés.
A város jövedelmeinek fokozása céljából
Balogh Károly pénzügyi tanácsos szabályrendelet-tervezetet dolgozott ki a vigalmiés kártya-adóra vonatkozólag. A tervezetet
tárgyalta már a jogügyi és pénzügyi bizottság. A bizottságok véleménye alapján a tanács a tervezetet a közgyűlésnek némi módosításra a j á n l j a . A módosítás értelmében a
táncvigalmak orfeum kabaré és egyéb előadások mellett szinház-, hangverseny ós mozilátogatók is vigalmi adót lennének kötelesek
fizetni. A jog- és pénzügyi bizottság a mozik
vigalmi adóját 20%-ban javasolta, a szinházi
előadások ós hangversenyek utáni adót pedig
5%-ban. A táncvigalmakra, orfeumi- ós ka-

baréelőadásokra a bizottság 20%-ot- javasolt.
/A tanács a tervezetnek, amelyet részletesen ismertettünk, — elfogadását javasolja.
(A tanitók
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Szerda, 1916. szeptember 26.

előlege.)

A város jövő évi .költségvetését a tanács
beterjeszti a közgyűlésnek és elfogadásra
ajánlja. A költségvetsósben mutatkozó hiány
az 50%-os pótadóiból befolyó 1,037.768 koronával fedezve van.
A nem szorosan vett közigazgatási alkalmazottal^ ésj napi dijasók háborús-segélyére
vonatkozó számitások elkészültek. Háborús
segélyre, — az állami rendszer szerint — havon kint 15.000 koronára volna szükség. Ebből
az összegből az állam 10.000 koronát megtérít.
Az ötezer korona különbözet fedezetére fiiggőkölcsön felvételét javasolja a tanáos.
Annak idején megírtuk, hogy az államsegélyes községi elemi iskolai tanitók beszerzési előleget kértek a várostól. Ezek a beszerzés előlegek körülbelül 30.000 koronát tennének ki.
A tanács a kórelmet azzal a javaslattal
terjeszti a közgyűlés elé, bogy a város folyósítsa a beszerzési előleget, de csak abban az
esetben, ha a vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedi, bogy az adóhivatal a tanitók államsegélyéből az előleget levonja.

Á képviselőház ülése.
(Budapesti
tudósítónktól.)
A képviselőház keddi ülését délelőtt háromnegyed tizenegykor nyitotta m e g Beöthy Pál elnök. A
napirenden gróf Andrássy
Gyula és gróf
Apponyi Albert ismeretes indítványának a
-folytatólagos fár-gyalása szerepel. 'Az ülés
•megnyitása után bejelentette az elnök, hogy
Gedeon Aladár az erdélyi menekültek marbájnak értékesítése tárgyában sürgős interpellációra kért és kapott engedelmet. Az
interpellációra este 6 órakor, a napirend letárgyalása után kerül a sor.
,
A napirendhez Mezőssy Béla szólalt fel
elsőnek. Hosszabb fejtegetés keretében érvelt Andrássy indítványa mellett. Magyarországnak nem szabad tétlenül néznie azt,
— mondotta r— b o g y ,egy szűk, zártkörű társaság korlátlanul rendelkezzék a nemzet
egész erejével. A delegáció a közösség erős
bástyája, amelynek a múltban soha nem volt [|
államfölforgató szerepe. Semmi akadálya
nincs a delegáció egybehivásának. Az osztrák delegációra való hivatkozás érve hamis.
Az osztrák delegáció kilencven százalékban
lojális elemekből áll. A csehektől való félelem nem lehet akadálya a delegáció összehívásának. Felemliti, hogy közvetlen a 'háború kitörése előtt az egész ellenzék nevében
követelte P o t i o r e k , eltávolítását BoszniaHercegovina éléről. A miniszterelnök akkor
jobb ügyhöz méltó buzgalommal védelmezte
Potioreket. Mint a lefolyt jgen sajnálatos
események bizonyítják, ez a védelem egyáltalán nem volt indokolt. Akkor fejtegette
fölszólalásában, ihogy Magyarországon a
magyaroké, Ausztriában a németeké legyen
a vezérlő szerep. A miniszterelnök akkor
nem értette, , mire akar célozni < ezekkel a
„rapszodikus gondolatokkal." Most már bizonyára megérti. ,
Épen nem tartja veszélyesnek a delegációk összehívását. Sőt bizonyos ünnepélyes formában megnyilatkozna az az elhatározásunk, hogy végig akarjuk és fogjuk
küzdeni a háborút. A delegáció csak a bal-

sikerek elkövetőire, a iBurián—Stürgkh—Tisza-féle triumvirátusra lehetne veszélyes.
A magyar delegáció nem buktatna föltétlenül, az osztrák delegáció azonban okvetlenül
megbuktatná Stiirgkh miniszterelnököt.
Tisza
feje pedig ne fájjon, az osztrák miniszterelnökért.
Áttért ezután diplomáciánkra, melynek
működésében hibákat tapasztal. A német
diplomáciát sem tartja kiválónak. Mig a német hadsereg tiz fronton küzd bámulatos
hősiességgel, a német diplomácia, amint ezt
német lapok közléséből szabad megállapítani,
szintén nem áll föladata magaslatán.
Elismeri, hogy a mi diplomatáink
rendkivül
jól öltözködő uri emberek, jól tenniszeznek
és udvarolnak, de a háborúban ilyen szalondiplomatákra nem lehet rábízni országok
sorsát és százezrek életét. Hivatkozik Ra.
devre, a bukaresti bolgár követre, aki újságíró volt és akit lenézhetnek előkelőbb kollégái, de aki már két héttel a hadüzenet előtt
közölte miniszterelnökével, hogy Romániával nem lesz háború — Románia már hábo
ruban van.
Polónyi Géza hosszasan .foglalkozott az
1867. XII. t.-cikkel, amely Magyarországon
ravatalon fekszik. Követeli a delegációk egybehivását. Kíváncsi, hogy mennyi a háborús
költség és mennyivel járul ahhoz Ausztria és
mennyivel Magyarország. A háborúskodásnak a parlamentben nincsen helye, de (ha
figyelembe vesszük azokat a szörnyű dolgokat. amelyek a zárt üléseken elmondattak,
lehetetlen, hogy felelősségre ne vonjuk a
közös minisztereket, akik százezrek életét
teszik függővé egyes tábornokok könnyelműségétől és
Andrássy indítványát elfogadja, őrgróf Pullavicini György
élesen, kikelt a hadvezetőség ellen, mert
Erdélyt védtelenül hagyta. Mivel az idő már
két óra felé járt, röviden befejezte beszédét
azzal, hogy elfogadja Andrássy indítványát.
Az elnök ezután délután 4 óráig felfüggesztette az ülést.
Délután folytatták a vitát. Ugrón Gábor
szólalt fel. Rámutat arra, hogy a külügyminiszter az egyik hibát a másik után követi
el. Békéről addig nem lehet beszélni, amig
Magyarország integritása biztosítva nincs.
Bizonyítékai vannak arra nézve, hogy diplomatáink pontos jelentéseket küldtek Románia készülődéseiről.
Szmrecsányi
György követeli az élelmezési minisztérium felállítását, mint ahogy
ez külföldön is van. Ugy látszik, hogy a zárt
ülésen elmondott ihajmeresztő dolgokkal a
kormány nem törődik; majd szóvá teszi
nyilt ülésen is. Miért nem hívják össze a
delegációkat? A csehek ennek , nem okai.
Stürgkh miniszterelnök
nagyon is jóban van
a csehekkel.
Mikor a hadbíróság Kramarz
cseh képviselőt halálra itélte, az osztrák
miniszterelnök védelmezte legjobban, sőt a
fogságában is meglátogatta.
Felolvas egy
levelet, amelyből kitűnik, hogy Stürgkh milyen viszonyban volt a cseh képviselővel.
Az osztrák miniszterelnök azért nem akarja
egybehivatni a delegációkat, mert kényelmesebb abszolutizmussal kormányozni. Foglalkozik ezután az oláh betöréssel és élesen
támadja Höfer altábornagyot, aki a magyar
helységneveket német néven jelöli meg, mig
Ludendorff
magyarul írja. Erdélyt
nem

hagyjuk elveszni, mert már közeledik dél
felől a zseniális hadvezér . . .
Felkiáltások:
Éljen Mackensen!
Szmrecsányi:
. . . aki jóvá teszi a hibát.
Szóba hozza gróf Czernin, kitüntetését.
Barabás Béla (közbekiált): Kötelet neki!
Az elnök rendre utasítja ezért Barabást.
Szmrecsányi
a kitüntetést durva inzultusnak nevezi. Felhívja a kormány, hogy változtasson a dolgokon addig, amig nem késő.
Az országban nagy elkeseredés van és nem
hiányzik ennek megnyilvánulása a lövészárkokban sem.
Az elnök ezután megszakítja a napirend
tárgyalását. Gedeon Aladár terjeszti elő
sürgős interpellációját a z erdélyi állatállomány összevásárlása ügyében. Egy bizottság vásárolja össze a jószágokat, amely
bizottság iránt nincsenek a menekülők bizalommal. Báró Ghillány Imre földmivclésügyi
miniszter megnyugtató válasza után az ülés
este 8 órakor véget ért.

HÍREK
oooo

Német tiszt Szeged háborus
életéről.
(Saját tudósítónktól.)
Egy ntagasramgu
német tiszttel alkalmunk volt beszélgetni
Szeged háborus életéről Kulturális intézményeink — mondotta a német tiszt, — fejlettek
és becsületére válnának Németország bármely városának. A háború folyamán töbl»zör
mlegifordult Szegeden és minden alkalommal
csodálta a magyarok szeretetreméltó modorát.
Még most is lelkében őrzi azoknak az ünnepélyes és magasztos óráknak emlékét, amikor
a háború első hónapjaiban a szegedi hölgyek
virágokkal 'kedveskedtek a német tiszteknek
és a kávéházak előtt tüntető sorfalat állott a
nép. Azóta g y a k r a n visszatért Németországba is, ahol honfitársainak sokat beszélt a
magyarok jó tulajdonságairól, Szegedről, a
város háborus életéről. A kedvező benyomások mellett azonban — mondotta a német
tiszt — valami előttünk különös, meglepő és
szokatlan jelenséget vettünk észre, amit, ha
őszinték akarunk lenni, nem hallgathatunk
el. Azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon,
nincs meg az emberekben a háború súlyának
erkölcsi érzete, ami egészen speciális m a g y a r
szokás. Mi németek, a háború folyamán redukáltuk igényeinket. Az élelem, ruházkodás, és
az élvezetek terén alkalmazkodtunk az idők
követelményeihez. Szegeden a nők oly fényűzést űznek, miintha a háború nem is óletrehalálra menne, hanem csupán a jövedelmet
és jólétet gyarapitaná. A nagy idők patinája
nem vonta he az emberek lelkét és az nekünk,
németeknek, akik szivünk mélyén érezzük az
elénk állított feladat nagyságát, különösnek
tűnik fel. Nem t u d j u k megérteni, hogy a háború harmadik esztendejében hogyan akad
Szegeden nap-nap után éjfél után cigányzene
mellett hangosan mulató ós dőzsölő társaság.
És nyíltan megmondom, hogy ezen mi megütődtünk .meglepődtünk ós ismétlem, egészen
speciális m a g y a r jelenségnek t a r t j u k , amit
sehol másutt nem tapasztaltunk.
A nempet egyetemének lelki nagysága, az
áldozatkészségnek ás heroizmusnak megnyil-
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vánulásai bámulatba ejtenek bennünket, de,
nem tagadjuk, liogy a polgári lakosság életmódja és azok a kicsinyes szempontok, amelyek egyes részletkérdésekben érvényesülnek,
a miagyar nép iránt táplált, nagyrabecsülésünket, amelynek minden alkalom/mai kifejezést adtunk, erősen lerontják. Nálunk minden
másodrendű kérdéssé törpül a háborúval
szemben; itt még az elszállásolásnál jelentéktelen szobák is diskusszio tárgyai, pedig hát
mégis csak jobb, ha a magánlakásokat mi
vesszük igénybe és nem az — oláhok.
Ismét bebizonyosodik annak igazsága,
hogy amit békében elmulasztottunk, azt a
háború, a népeknek legnagyobb tanítómestere sem pótolhatja teljesen és a legkomolyabb megpróbáltatások sem képesek arra,
hogy egy nemzet karakterét és gondolkozásm)ódjá4 az idők szelleméhez átformálják. Az
a rendszereség, fegyelmezettség, komoly elhatározottság, amelynek eddigi sikereinket köszönhetjük, nálunk a békés idők öntudatos
munkájának eredménye. E tekitetben Magyarországra a hábcru után sok tennivaló
vár.
Még csak egyet: Jóbarátok között az
őszinteség a legértékesebb kapcsolat. Hogy
ezeket elmondhattam, abban a tudatban tettem, hogy Németország ós Magyarország között mieg van a barátságnak az a mértéke, a
mely fölment bennünket attól, hogy ne nézhessünk teljes nyíltsággal egymás szeméhe.
Az érintkezésnek ez a kissé nyers formája viszont — elismerem — egészen speciális német
szokás.

— A miniszterelnök biztató kijelentései
a helyzetről. Budapesti tudósitónk jelenti telefonon: A képviselőház jobboldali folyosóján
a déli szünet alatt számos képviselő fordul/
gróf Tisza István miniszterelnökhöz, aki az
érdeklődőknek a következőket mondotta:
— Azt hiszem, bár a háborúban jövendölni nem lehet, hogy a románok beavatkozása teljes kudarccal fog végződni. Be fogják látni, hogy nagyon kedvezőtlen időben
áldozták fel semlegességüket. Romániát le
fogjuk teperni és azután az oroszok ellen
Visszük csapatainkat.
— A főispán es a csanádmegyei pQspOk
kitüntetése. A hivatalos lap keddi száma közli,
hogy a pénzügyminiszter a király ifelhatalj mazása alapján mindazoknak, akik a magyar állami hadikölicsönök sikerének előmozdítása körül kiváló tevékenységet fejtettek
ki, elismerő oklevelet állíthat ki. <A kitüntetettek sorában van dr. Cicatricis (Lajos Csongrád vármegye, Hódmezővásárhely ós Szeged főispánja ós dr. Glattfelder Gyula csianádi püspök is, akinek részére a pénzügyminiszter elismlerő oklevelet állított ki. Ugyanilyen címen elismerő oklevelet kaptak még
dr. Csernoeh János bibornok, esztergomi érsek, dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek, dr.
Váradi L. Árpád kalocsai érsek, dr. Bauer
Antlal zagrebi érsek, dr. báró Hornig Károly
bibornok, veszprémi püspök, dr. Radu Demeter nagyváradi gör. kel. püspök, dr. gróf
Mailáfh Gusztáv erdélyi püspök, gróf Csáky
Károly váci püspök, gróf Széchenyi Miklós
nagyváradi latin szertartású püspök, dr.
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök,
Papp I. János aradi görög kel. püspök, dr.
Baltazár Dezső a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke, Ferenc József unitárius püspök
ós még többen a főpapok közül. Ezeken kívül
elismlerő oklevelet kaptak: dr. Markovits
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Szerdán és csütörtökön, szeptember 20-án és 21-én

A szezon első nagy
szenzációja!

Boston elzárja.
Egy amerikai karrier története 4 felvonásban.
Személyek:

Primray páter — — — — —
Özvegy Reganné
— — — —
Muriéi Regan — — — — —
James D. Griswold — — — —
Donald Griswold, a fia — — —
Emily Griswold, a leánya
— _
Mac Hilt — — — — — —

— —
— —
— —
— —
— -—
— —
— —

William Marion
Júlia Stuart
H o l b r o o k Blinn
Charles Abbé
Róbert W. Frager
Alice Brady
Bert Starkoy

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Helyárak: Páholyülés D60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona,
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér.

Szerda, 1016. szeptember 20.
Manó Csanádmegye főispánja, Kinozig János Arad szab. kir. város főispánja, dr. P o
povios Sándor az Osztrák-Magyar Bank kormányzója, dr. báró Korányi Erigyes az Országos Központi Hitelszövetkezet ügyvezető
igazgatója, Lánczy Leo, Ullmiann (Adolf, dr.
báró Madarassy Beck Marcell, Krausz Simon
dr. báró (Madarassy Beok Gyula és még többen a pénzintézetek vezetői közül, akik a magyar h ad i k ölcsö n jegy zés terén elismerésre
méltó érdemeket szereztek.
— Mangra Vazul megválasztását a király
megerősítette. A hivatalos lap keddi száma
közli hogy Mangra Vazul görög-keleti archimandritánaik és nagyváradi görög-keleti román püspöki helynökniek a görög-keleti romián egyház nemzeti kongresszusa által gö-.
rög-ikeleti rómain érsekké és 'iraetropolitává
történt megválasztását a király megerősítette.
— Szegedi tisztek kitüntetése. A hivatalos
lap keddi száma több szegedi tiszt kitüntetését közli. Jegesi Aladár 302-ik honvódgyalogezredhez beosztott 5-ik honvédgyalogezredbtli tartalékos hadnagyot a király a legfelsőbb dicsérő elismerésével tüntette ki. I f j a b b
Endrényi Imrét, a 46-ik gyalogezred hadapródját az ellenség előtt tanúsított bátor magatartása elismeréséül az ezüst vitézségi
éremlinél tüntették ki. — A király megengedte, hogy Samarjay Sándor 3-i.k honvédhuszárezredbeli őrnagy, Kovács Jenő ós JLiptay
György 3-ik honvédhuszárézredbeli századosak, továbbá Kopeczky Győző I. honvédlovastüzérezre d bel i főhadnagy a német császár által nekik adományozott 2-ik osztályú vaskeresztet elfogadhassák és viselhessék.
— Két nappal ezelőtt, épen szép csillagos
éjszaka volt, a városi közkórbáz betegei az
igaziak álmát aludták, amiikor a tizes számú
kórteremmel szemben levő fürdőszoba teteje
mintegy négy négyzetméter nagyságban teszakadt. A betegek Ijedten riadtak fel, de a
gon donok megnyugtatta őket. Szerencse,
hogy az eset éjszaka történt, amikor a fürdőszobában senki sem volt, mert a beszakadt
menyezet feltétlenül agyonnyomta volna. A
gondnok másnap jelentést tett a polgármesternek, aki utasította a mérnöki hivatalt,
hogy tegyen javaslatot a javítási munkákról,
A javaslat esetleg elkészült, a menyezet azonban még mindig nem.
— Rendelet a menekültek terménykészieteinek elszállításáról. A kereskedelmi miniszter táviratban utasította az érdekelt vasutakat, hogy a Királyhágón túli törvényhatóságok, valamint Kolozsvár és Marosvásárhely városok, továbbá Krassószörénymegye
területén, föladott terményeket a vasutak
külön szállítási igazolvány nélkül azonnal
kötelesek továbbítani. A rendelet hatálya
Alsófehér, Besztercenaszód, Brassó, Csik,
Fogaras, Háromszék, Hunyad, Nagyküküllő,
Kolos, Szeben, Marostorda. Szolnokdoboka,
Tordaaranyos és Udvarhely vármegyékre is
kiterjed.
— A szerdai interpellációk. Budapestről
telefonálja tudósitónk: A képviselőház szerdai ülésére a következő interpellációkat jegyezték be: Eitner Zsigmond: A 28. gyalogezrednek a király által való feloszlatása,
lobogójának elvétele és az ezred ujabb viszszaállitása tárgyában. Ábrahám Dezső: Gróf
Czernin bukaresti követünk kitüntetése tárgyában. Szterényi József: Az erdélyi menekültek tárgyában. Barabás Béla: Az ötven
éven, felüli népfelkelőknek a hadsereg kötelékéből való elbocsátása tárgyában. Gróf
Károlyi Mihály: A külügyek jövőbeli kezelése tárgyában. Bartos János: A háborús ellátásra jogosultak tárgyában. Beck Lajos;.
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Szerda, 1916. szeptember 20.
A legfőbb 'hadvezetőségben várható változásokról.
— A menekültek figyelmébe. A polgármester közli alantiakat: Értesitem az Udvarhely vármegyéből menekülteket, hogy ugy a
maguk, mint hozzátartozóik célszerűen teszik,
hogy h a jelenlegi pontos tartózkodási helyüket, továbbá az udvarhélymegyei volt lakhelyüket és a velük levő családaikat U d v a r h e l y
vármegye alispánjához Szolnokra
(vármegyeháza,) bejelentik. Egy levelezőlapon több
család is megteheti a bejelentést. Otthoni
ügyes-bajos dolgaikra nézve is segítségére
lehet a menekülteknek az ezidőszerint Szolnokon székelő alispáni hivatal mert az otthon még működésben levő közigazgatási hatóságokkal Szolnokról összeköttetést t a r t
fenn és ennek révén hivatalos utón tud tájékozódásokat szerezeni, vagy liaza szóló üzeneteket küldeni.
— Halálozás. Politzer S., bécsi előkelő:
bútorkereskedő akinek Szegeden k i t e r j e d t
rokonsága van, hosszas szenvedés után Bécsben elhunyt. Vajda -Vilmosné az elhunytban
édes a t y j á t gyászolja.
— A fővárosi müszerüzem ieazeatóját
letartóztatták. Budapesttől jelenti tudósítónk:
Dénes Gy. Aladárt, a fővárosi müszerüzem
igazgatóját, a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűntett gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. Bén,est, aki nemrégiben mint népfölkelő őrmester bevonult az
egyik budapesti honvéd gy al ogezr ed h ez, az
ügyészség fogházábas zállitották.
— Halál munka közben. Hétfőn délután
a Tisza-pályaudvaron dolgozott Balogh Antal mapszáímos. Munka közben hirtelen rószszullét fogta el, összeesett és meghalt. A holttestet a városi közkórház hullaházába szállították.
— Nem lesz finomított petróleum. A kormány legutóbbi intézkedése szerint a petroleumfinomitó gyárak a finomításhoz kénsavat nem használhatnak s igy most finomított petroleuMot nem lehet előállítani. A forgalomba kerülő világ ifóanyag ezentúl
csakis
az úgynevezett petroleumpárlat
lehet s ez természetesen minőségben jóval csekélyebb értékű lesz a régi finomított petróleumán ál. iSzine
sárgás a szaga sokkal crősebb és távolról sem
világit olyan tökéletesen, mint a megszokott
petroleuinlfinomitvány. A
petroleumgyárak
a tiejrmelőköltiség n a g y a r á n y ú csökkenése
mellett sem gondolnak az ár-megfelelő leszállítására. Sőt e helyett a két kormánvnál éppen most az ár drágítását igyekeznek keresztül vinni.
— Megbüntetett árdrágítók. Dabrovics
Istvánná, Sztojanev
Lyubánó és
Bajtanszki
Milosné ókereszt uri kofa asszonyok kedden
délelőtt hatvan fillérért árusították a kukorica literjét. A piacon szolgálatot teljesítő
rendőr feljelentésére dr. Temesváry Géza kihágási biró egyenkint 15—15 napi elzárásra
és 100 korona pénzbüntetésre
itélte te árdrágítókat.
— Megütötte a rendőrt. A mult év augusztusában az Indóház-téren levő Sárkány-féle
vendéglőben mulatott Pesti István vasúti
fütő. A f ű t ő ia sok italtól annyira megdühödött, hogy mindent össze akart törni, m a j d
mikor az előhívott rendőr távozásra szólította
föl, ellenállt és ,a rendőrt megütötte. Hatóság
elleni erőszak miatt vonta felelősségre kedden a szegedi törvényszék Póhay-tanácsa.
A
bíróság a fűtőt lúinösnek találta és két havi
fogházra ós száz korona pénzbüntetésre itélte.
— Meglopott parasztasszony. Egy lopási
ügyben nyomoz a szegedi rendőrség. 'A lopás
kedden délélőtt történt Feketeszél-pusztán, a
hol Varga Mária odavaló lakostól kétszáz korona értékű ruhaneműt loptak el ismeretlen
tettesek. A détektivek az ellopott ruhákat egy

zsibárusnál megtalálták. Valószínű, hogy a
tettes is rövidesen kézre kerül.
— Boston cézárja, egy amerikai karrier története kerül bemutatásra szerdán a Korzómioziban. Boston cézárjában a munkások küzdelme a trösztök él'len van megkapó módon
beállítva. E g y amerikai k a r r i e r minden
nagyszerűsége elevenedik meg a filmen. Boston cézárja a szegedi publikumot is meg fogja hódi tani. Bérieteken ismiét bemutató lés z,
két szenzációs sláger, a Csókos éjszakák és
3 ernyő meg egy fél kerül bemutatásra.
— Az Uránia-szinhózban szerdán és csütörtökön szinre kerül Emilie Samonnak, a
kedvélt dán művésznőnek legújabb felléptével A leányrabló ciimü rendkívül izgalmas
drárma, melynek pompás felvételei nagyobbrészt a tengeren játszódnak le.
— Beiratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol,
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Telefon 1411. Az igazgatóság.
Írógépszalag—szénpapir és az ö s s z e s
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keiler Irógépváüalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.

1 URÁNIA
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Magy. Tudományos Színház

Az antant forradalmat szít
Görögországban.
Stockholm, szeptember 19. Az orosz külügyminisztériumi sajtóirodája közli hogy az
antantnak Görögországban tett eddigi intézkedései céltalanoknak
és elhibázottaknak
bizonyultak. Azoknak a görög politikusoknak,
akik Görögország megmentését az antanthoz
való csatlakozásában látják, végül mégis a r r a
a következtetésre 'kell jutniuk, liogy a királyság csak alapos nemzeti megrázkódtatás
után
térhet erre az útra. >Az a n t a n t diplomáciája
épen ezért azt fogja tanácsolni Veizelosznák,
hogy hagyja abba tartózkodó
magatartását.
A szövetségesek kis zavargásokat komoly jelentőségűnek tekintik. Az antant nyíltan bevallja, liogy Görögországban
forradalmat
akar szítani a király ellen.

Antant-jelentés Florina megszállásáról.
Rotterdam,
jelentik:

Az

szeptember 19.
untam-csapat

A

3

Berlin, szeptember 19. A

I Szerdán fis isllförtOhOn, szeptember 20-án, 21 ön

feltűnést

déka, hogy október
másodszor

EMILIE SANNOM

vezőtlen

kedvelt dán művésznő legújabb fellépte a

kettő cikkben

Az

nem veheti
kárpáti

közli

az a

végéig befejezi
orosz

a

sereg

azt
szán-

kárpáti
szerinte

föl téli időben a ked-

állásoikban a harcot.

részről tehát u kárpáti állások uj
lása

Orosz

kierőszako-

várható.

Az oroszok borzalmas veszteségei
Linsingen frontja előtt.

Leányrabló,

Berlin, szeptember 19. A Berliner Tageblatt jelenti: Húsz kilométer szélességű arcvonalon, Linsingen frontján leírhatatlanul
heves harcok folytak. Különösen elkeseredett harcok voltak Korytnica körül. A harcokra jellemző, hogy csak h á r o m gépfegyvert zsákmányoltak és kétszáz foglyot ejtettek a németek. Ellenben tegnap többi mint
'tízezer orosz holttestet
számláltak
még a
német vonul előtt.

Cimii 3 felvonásos, rendkívül
izgalmas artistadráma.

I Kűlisey-uliai ÉH
l ezde

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor.
1
G y e r m e k j e g y e k c s a k a z el-
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Moszkovszkija

hogy Bruszilovnak

hadműveleteket.

előadásra

megszállták

Brnszilov a tél előtt akarja
befejezni a kárpáti hadmüveleteket.

—i

az értesülést,

ső

dk

florinát.

Vjedomoszti

«

Szalonikiból

érvényesek.

abonnenseket elfogad reg5

gelire, ebédre és vacsorára.
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Régi és törmelék

aranyért kurzus árakat

fizet az

B

Általános forgalmi részvénytársaság
Arany Károly cég

a következő beváltó helyeken:
Fischer Testvérek

Kelemen-utca 11.
B e r é n y i J á n o s cég előbb Plósz Alajos
Klauzál-tér.

cég

„Kék csillaggal'' szemben Kárász-utca 2.
F i s c h e r Testvérek cég
„Várnay"-val szemben Kárász-utca 10.
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TESTVÉREK
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ÉKSZERÉSZEK ÉS mÜÓRÁSOK
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2 FŐÜZLETE

K á r á s z - u t c a 2. sz.
K á r á s z - u t c a 10. sz.

3

3

a „KÉK CSILLAGGAL"
szemben,
a „VÁRNAY" k ö n y v k e reskedéssel szemben.

0
3
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
OOOO

MŰSOR:
SZERDÁN: Cigánybáró operett. (Páratlan
egyharmad.)
CSÜTÖRTÖKÖN: Elnémult harangok, saim
játék (páros kétharmad.)
P É N T E K E N : Szerelem, szinmü. (Nagy Terus vendégfölléptével. P á r a t l a n báromharmad.)
SZOMBATON: Szerelem színmű, másodszor.
(Nagy Terus vendégfölléptével. Páros
egyharmad.)
V A S Á R N A P délután: Náni, népszínmű.
V A S Á R N A P este: Mágnás Miska, operett.
(Bérletszünet.)
Szerelem. A szinházi iroda jelenti: A
wjinháte gondos próbákkal készíti elő első
drámai bemutatóját, Barta Lajos
Szerelem
cimii színmüvét, mely az elmúlt fővárosi szezon legértékesebb darabja volt. A kritika ritkán állapította meg olyan egyértelműen a sikert, mint ez alkalommal s az eredmény bebizonyította igazát. A Szerelem állandó miisordarabbá v á l t lendületes cselekménye, jelenetezésénelk hatásos volta, kitűnő megfigyelései, hangulatos fordulatai révén. Barta Lajosnál az élet oly igazi sziliekben festve jelenik meg, liogy némelykor durváknak, vagy
legalább is kíméletlennek tűnnek fel, — a
mint az igazi élet mutatja, A szerző legszembeszkőbb ereje a r a j z : kedves melegség, de
egyben ironikus lendület van alakjaiban, a
hogy elénk állítja őket. A szegedi előadás,
Nagy Ternssal Nelly szerepében, elsőrendűnek ígérkezik.
Cigánybáró. A szinházi iroda jelenti:
Szerdán, a bérlet első napján, Strausz János
elévülhettem szépségű operettje, a Cigánybáró kerüli színre Ocskay Kornéllal a címszerepben. Sa'ffit 0. Hilberth J a n k a . 'Arzénát
Déry Rózsi, Cziprát Szilágyiné, Zsupánt Szilágyi, Mírabellát Cserényi Adél, Gábor diákot Sugár Gyula, C a m e r o grófot Solymossy,
Ottokárt Matány Antal játszák. A magyar
toborzót Záborszky Mariska és Rózsa Jenő
táncolják.

®
®

Telefon:

Telefon:

13-16.

13-16.

helyiségben, folytatólag Feke'esas-utca 13.
sz. a raktárban leendő eszközMsőre
1916-IKÉVISZEPT.
HÓ 20-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI FÉL 11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
becsáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget, igénylők .ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Szeged, 1916. évi augusztus hó 26-án.
Kuhn,

löziiil és Msnl

kir. bir. végreh.

Fényképészeti gépek.

fűtés, tizem és cséplés célokra teljes v a g g o n r a k o m á n y o k a t is HZOMtól

szállít és vidékre továbbit.

Mái

18

Viderker Pál

fa- é s s z é n kereskedő.

Szeged, Honvéd-tér 1. szám.
M
344—1916 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir'sági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir.
járásbíróság 1915. évi FI. 107913—2 számú
végzése következtében dr. Basch Ferenc szegedi ügyvéd által képviselt Zucker Heinrick
budapesti bej. cég javára 2224 kor. 43 fillér
60 százaléka és jár. erejéig 1915. évi szeptember hó 29 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felüU'oglalt és 3275 kor. 23 fill.-re
becsült kővetkező ingóságok, u. m . : különféle
üveg és porcellán áru, tükör, képek és bolti
berendezés nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1915. évi Pk. 1.11184/3. sz. végzése folytán 2224 kor. 43 fillér tőkekövetelés, 60 százaléka ennek 1914. évi junius hó 3. napjától
járó 5 százalék kamatai és eddig összesen
159 kor. 18 fill. biróilag már megállapított s
még felmerülendő költségek erejéig, Szegeden Károlyi-utca 3. szám alatt levő üzlet-

10—500 koronáig Görz é s Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti cikkekben,
—
eredeti gyári árakban
—

Sandberg Henrik

Kiadótulajdonos: Várnay L.

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát díjtalanul rendelkezésére
bocsájtok.

P niarll ipa ürliUl!
juttassanak

miiórás

valamit

a rokkant hősöknek

Legújabb szabadalmazott

fa-szandál'

rugékony, vízhatlan kapható
22—28

30—35

K. 3 90

5 —

Károlyi-utcai Bazár-ban

36—42

5-50

»

a s

Telefon 1 4 - 9 5 .

pápai Dezső
chronometer é s

ffií

Szeged, Széchenyi-tér 16.

páronként
Felelős szerkesztő: Pásztor József.

1916. szeptember 24.

Poppw tipü a lOQtapíúsBDb.

SZEGED,
Iskola-utca 19. szám.
•IHIIUII

S Z E G E D ,

Legjobb DlDúsáQfl
úpáb állandóan pobfáron
tartanak.

••I
•I

mohén
i.

Órajavitások 2 évi jótállással.

Széchenyi-tér 2 . s z á m .
••
Telefon 311.

Báli cipőujdonságok.
w

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

