Szerkesztőség;
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SZEGED, KARÁSZ-UTCA 9. SZÁM.

Esrea szám Ara l o fillér.

A szerkesztőség telefonja; 305.

Szeged, 1917,

A genfi Genevois,

német-

ellenes lap közli, hogy a londoni konferenaz évben még befejezik és nem várják meg
az amerikai segítséget. A franciaországi és
isonzói offenzívát is ezért indították meg.
BÉCS: Genfi lapok jelentik Korfuból:
délután

ágyuiztók Mon'asztirt.

négy

óra

Kétezer

hosszat
lövedékei

röpítettek a városra, amelynek

negyedré-

szét .lángba bontották. A támadásból a köz• pontiak offenzivájára következtetnek.
BERLIN:

Michaelis kancellár a n a g y

| főhadiszállásra utazik. A látogatás nem
sf
| függ össze a birodalmi gyűlés főbizottságában tegnap

történt

határozatták Miután a

kancellár csak szombaton tér vissza Berlinbe, i g y a főbizottságban a politikai vitát
csak hétfőn folytatják.
B É C S : Strassburgból jelentik, hogy az
ottani kormánykörökben élénken foglalkoznak Eizász-Lotharlngla

küszöbön álló al-

kotmány változásával.

Elzász-Lotharingía,

mfnt birodalmi tartomány fel fog osztani é s
uj államformát vesz fel, amennyiben h e r cegség lesz. A kérdéssel a birodalmi gyűlés
szeptemberben

foglalkozik.

A hercegség

Kiadóhivatal:
SZEGED, KARASZ-IITCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja: 81.

Péntek, augusztus 24.

Eloszlott a fércértés a kancellár és a többségi párfok között.
-

cián ugy döntöttek, hogy a háhorut ebben

Tegnapelőtt

7.— K.
2.40 K.

VI. évfolyam, 196. szám*

LEGÚJABB.
BERLIN:

ELŐFIZETÉSI Á R A ;
28.— K.
negyedévre
!4.— K.
egy hónapra

Efzász-LofhaHngía helyzetét szabályozzák.

-

A külpolitika homlokterében változiat- gyűlés főbizottságában ma eloszlatták a
lanul azok az események dominálnak, a kancellár és a többségi párfok között felmelyek a békét szolgálják. Első sorban temerült félreértést.
hát a pápa jegyzékére való feleletek elé
Hausm'ann a többségi pártok nevénéz várakozással mindenki, másodsorban,
ben kijelentette, hogy a kancellár
az ezt megelőző német politikai jelenségek
tegnapi nyilatkozatát félreértették.
méltók figyelemre annál is inkább, meri Ezután Kühíemann külügyi államtitkár tett
összefüggésük kétségtelen a pápa jegyzé- bizalmas közléseket, majd Capelle tengerékére adandó válasz motívumaival.
szeti államtitkár megállapította, hogy ia búNémetországban fontos dolgok történ- várba jókban való veszteség az elölrány
nek, amelyek látszatra erősen a béke izaton alul maradt, A buvárhajók állománya
ügyét szolgálják. Mára eloszlott már az tiz százalékkal emelkedett, az elpusztított
ellentét a kancellár és a többségi pártok hajók száma pedig a tengerészeti k ö r ö k váközött. Hirek érkeznek arról, hogy Elzász- rakozását 50 százalékkal felülmúlja.
Lotharingia, mint birodalmi tartomány fel-,
Berlin, augusztus 23. A kormány és a
oszlik é s uj államformát vesz fel. A kor- pártok között megállapodás létesült, hogy
mány és a pártok között megállapodás lé- fontos kérdések .megbeszélésére egyesülést
tesült, hogy, fontos kérdések megbeszélésé- létesítenek olyképen, hogy minden párt
re „egyesülést" létesítenék. Ha ezekhez a egy-egy tagot delegál. Ez a testület elsőhírekhez hozzávesszük Radoszlavov bolgár sorban a pápa békejegyzékére adandó vá(miniszterelnök nyilatkozatát, amely szerint lasz tárgyában lép akcióba.
(mi a pápa jegyzékére konkrét és a javasBERLIN, augusztus 23. A kancellár
lathoz méltó választ fogunk adni, még pedélután fogadta a z elzászi képvisedig minden állam külön-külön, — akkor
lőket, amit azzal
magyaráznak,
érthető, hogy Némétországnak kéli a konhogy Elzász helyzetét a birodalomkretizálást megkezdeni.
ban rövidesen szabályozzák. Ezután a kancellár a főhadiszállásra
utazott.
BERLIN, augusztus 23. A birodalmi

élére eleinte egy bajor herceget szemeltek
ki, miután ez .azonban elvi akadályba ütközik, régen sül az Urach-csaíád

katolikus

ágának egyik tagját emiitik.
LONDON:

A szövetséges

országok

szocialista konferenciája kedden és szerdán
lesz. Se a sajtó képviselőit, sem a közönséget nem fogják bebocsájtani

a

terembe.

SAJTÖSZÁLLÁS: (Esti jelentés.)

Az

Isonzó-csata ma némileg ellanyhult.
LUGANO: A C o m e r e della Sera jelenti Pátervárról: Az északi fronton orosz
offenzíva várható.
BERN: A szocialista Press Telegrapb
jelenti: Cailfaux Lausamfóba érkezett.
KÖLN:

A Kölnisebe Zeitung

Az egész Isonzó-front lángban áll.

jelenti;
A leg-

elkeseredettebb küzdelmek a Karszf-fensikon folytak.

Az ellenség egyetlen helyen

(Hetvenszer támadott, de ,a sikere igen csekély.

-

Az olaszok ffolgtatják elkeseredett támadásaikat.
A vrh-i fensikon területet nyertek. -

sikon szilárdan tartjuk állásainkat. -

Karszt-fen-

Az

ellenség

hatalmas veszteségeket szenvedett. —
BUDAPEST, augusztus 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz 2. és 3.
hadserég támadásai az Isontzonál a legnagyobb hevességgel folynak tovább. Legalább 40 ellenséges hadosztály rohanta meg
vonalainkat 4 nap alatt Auzza és a tengerpart között. Mig tegnap Vodiee é s Vertojba
(között a harcvonal közepén jórészt csak a
tüzérség jutott szóhoz, addig a szárnyszúkászokon annál elkeseredettebben folyt
tovább a harc. Auzzánál az ellenség ismételten eredménytelenül intézett rohamokat
csapataink ellen; mindenütt visszavetettük.
Ezzel szemben a w r b i fenísikon sikerült

neki nagy számbeli fölényét érvényesíteni
és déli irányban területet nyerni. Minden
talpalatnyi helyért ember ember elleni nehéz és m a k a c s harc folyt. Époly szívósan
folyt a küzdelem az Alsó-Wlppach mindk é t oldalán, de .különösen a Karszt-fertsikon,
ahol őfelsége a császár és király
vitéz
csapataink körében Idözött. Az olasz t á m a dó oszlopok újból és újból rontottak néki
a védők ércfalának. Több izbert már éber
tüzérségünk leverte a rohamot. Ha valahol
sikerült az ellenségnek árkainkba benyomulni, tartalékaink szuronnyal ismét kivetették, Ilyen ellentámadásokban maradandó
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dicsőséget arattak többek kö®ött a bécsi
21. száma tábori vadászzászlóalj és a 93.
(Olmüii)
és 100. (Kwakó) ezred osztagai.
A Karszton valamennyi állásunkat szil ár-

dan tartjuk. Az olaszok áldozata! elérik a
•legvéresebb Isonzói csatákban szenvedett
veszteségeiket.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Az eposzok az Aa folyótól keletre
feladták állásaikat.
BUDAPEST, augusztus 23. (Közli a miniszterelnöki .sajtóosztály.) Sovejától 'keletre, a Felsö-Susitától minidkét oldalt és Okiiátöl délre az ellenség megismételt előre*
törései mindenütt visszaver,ették és h a g y
veszteségeket szenvedett.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

n a i g kijiritetiék. A feladott területet harc
nélkül megszállottak.
József főherceg vezérezredes arcvonala: A Pruth és a Mcldova között a Marci
tevékenység helyenként élénkebb volt. —
Grodescitő! északra, a Susiíta-völgyben é s
Sovejánál erős tűzelőkészítés után Indított*
Ismételt ellenséges részleges
támadások
eredménytelenek maradtak.
Mackensen
vezértábornagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan.
LUDENDORFF. első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

BERLIN, augusztus 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót fc.pr herceg vezér(tábornagy arcvonala: A oroszok a falvak
felperzselése után az A :ől keletre fekvő
állásokat egészen az Oding—Brlganui vo-

Az angolok és franciák áttörési kísérletei
kudarcot vallottak.
BERLIN, augusztus 23. A nagy főhadi- i Sí. Queníin belső negyedét az ellenség
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had- most is hevesen lövi.
csoportja: Az utolsó napok eredménytelen
A német trónörökös hadcsoportja:
részleges előretörései után az angolok teg- A verduni elkeseredett csatában tegnap a
nap L a n g e m a r e k és Hollsbeoke között is- nap folyamán szikiéi állott be. Csak estemét, egységes nagyobb támadásokba men
felé kapott az ellenség tűztevékenység© a
leik át, amelyek egész napon át a késő éj- Maas mindkét partján ismét
tetemesebb
szakába is belenyúlva tartottak és súlyos erőre. Ezt a tűzelőkészítést támadások köharcokhoz vezettek. Sok helyütt uj erők vették. A WacharuviHe-heaumoníi
úttól
latbavetése mellett hatszor is előrenyo- mindkét oldalt a franciáknak nlehéz tusa
multak vonalaink ellen. Vitéz csapataink után csak az úttól nyugatra sikerült kesm a k a c s ellenáll diában mindannyiszor visz- keny harcvonalon legelső árkainkban lábuszavetették őket. A számos páncélos gép- kat megveíniök, egyébként mindenütt vékocs'ból, amelyek az állásalrikon való át- resen visszavertük őket. Előretöréseik több
törést kellett hogy az ellenség számára
izben megsemmisítő tüzünk miatt nem tudlehetővé tegyék, a legtöbbet tüzünk elpusz- tak kifejlődni.
tította. Két helyet kivéve, St. Juliennétöl
Az angol partok ellen intézett légi tá(keletre és az Ypeni-memin-i ut egyik pont- madásban Margaie, Ramsgate és Dover
ján a 15 kilométer széles harc vonalon tel- katonai telepeit eredményesen bombáztuk.
jesen megtartottuk első árkaSinkat. A Lens A számos légiharc során az ellenség három
ellen intézett rövid pergötiiz után m a kora repülőgépet vesztett. A mi repülőgépeink
reggel előretörő ellenséges osztagokat vlsz- közül kettő nem tért vissza.
szavetetíük. Itt a harcok tovább Is folynak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
j nyék elé állította a támadó csapatokat. A
Hatvan fokos msSeg
] hatalmas természeti akadályokat
hároma macedón fronton. |í négy-ötszörös mesterséges záróvonal erősiti.
BERLIN, augusztus 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A napon köze! 60 fok Celsius meleg következtében a harci tevékenység csekély volt.
Csak a Csernai-hajtásban éledt fel időnkint
a tüzérségi tüz.
LUDENDORFF. első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 1
BUDAPEST, augusztus 23. (Közű a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FŐNÖKE.

Megkezdődött ellenakciónk az olasz fronton.
Lugapo, augusztus 23. A Stefani-iigynökség félhivatalos harctéri jelentése igy
szól:
- A nehéz terep igen nagy követehné-

;

A hatvan kilométeres fronton kétezer különböző kaliberű ellenséges ágyú jelenlétét állapítottuk meg. Sok ágyú van még ezen kiviil, tneiy rejtett állásokból szórja be a végtelen kővár minden arasznyi területét. Ma
még korai volna közzétenni, hogy 19-én és
20-án milyen eredmény tértünk el. Az ellenség erős ellenakciója
megkezdődött.

Sikeres német légitámadás
Anglia ellen.
Berlin, augusztus 23. A Wolfí-iigynökség jelenti 22-ről: Az augusztus 21-ről 22ére virradó éjszakán tengerészeti repülő*,
rajaink egyike Strasser fregattakapitány kipróbált vezetésével ismét jó eredménnyel
támadta meg a Humber mentén levő megerősített helyeket és katonai telepeket, valamint a Lincoln grófságban levő katonai telepeket és az angol tengerparton levő, őr-
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szolgálatot teljesítő hadierőket. Az ellenséges ellenhatás dacára valamennyi léghajó
sértetlenül és veszteség nélkül tért vissza.
Genf, augusztus 23. A londoni sajtóiroda
közli: Szerdán reggel tiz órakor a kenti
partok felől tiz ellenséges repülőgép
közeledett. Az aercplánokat a tengeri légvédőszolgálat repülői és az elhárító ágyuk erélyesen
megtámadták, ugy hogy nem birtak a szárazföld felé repülni. Néhány német gépnek
sikerült nyugat felé Margatet elérni, mások
Doverig jutottak. Doverra és Margatera
bombákat dobtak.
Három ember meghalt,
kettő megsebesült. Az anyagi kár csekély.
Két ellenséges repülőgép lezuhant.

Buchanan érdekes tárggalása az
orosz szocialistákkal.
Stockholm, augusztus 23. Bucimban,
pétervári angol nagykövet a minap felkereste az orosz szociáldemokrata lapok képviselőit és miután előbb azt fejtegette ellőttük, hogy ki okozta a világháborút, megkérdezte, vájjon a szocialista hírlapírók
tényleg azt hiszik-e, hogy a stockholmi
konferencia közelebb hozzá" a békét1?
Az Izvesztia eiariü .lap főszerkesztője
azt felelte, hogy az ö és kollégáinak felfogása szerint a stockholmi konferencia
programja azonos a .mostani orosz ideiglenes kormány programjával, mert nem szabad elfelejteni, hogy a május 14-iki fölhívást Kerenszki is aláirta, aki most Oroszország miniszterelnöke. Az ideiglenes kormány kijelentette, hogy a háború és béke
kérdésében szolidáris azokkal a szövetséges kormányokkal, amelyek államaik demokráciájára támaszkodnak, fontos tehát az
a kérdés, hogy a szövetséges államok korm á n y a i és az illető országok demokráciái
között tényleg van-e ilyen kapcsolat? Az
angol munkáspárt a stockholmi konferencia mellett foglalt állást, az angol kormány
azonban nehézségeket támaszt ebben a kérdésben. Az angol kormánynak ez a magatartása semmi esetre sem hozza közelebb
a békét, sőt nemcsak hogy megnehezíti
azt, hanem meggátolja", h o g y az orosz demokrácia támogathassa az ideiglenes kormányt, amelynek szilárd pozíciója pedig
igen fontos a szövetségesekre. Végül megkérdezte a szerkesztő, hogyan fogadná az
angol kormány Oroszországnak azt a felszólítását, hogy engedje el szocialistáit a
stockholmi konferenciára.
Buchanan nagykövet kijelentette, hogy
Anglia mindig hajlandó .előzékenységre
Oroszországgal szemben, de ebben az esetben súlyos dilemma előtt áll, m e r t az orosz
ideiglenes k o r m á n y kívánságával szemiben
áll az angol nemzet többsége. Az ango!
szocialisták többsége, amely a stockholmi
konferencia mellett nyilatkozott,
csak
g y e n g e . kisebbsége az angol nemzetnek, a
melynek kívánságával a kormánynak számolnia kell.

A pápa folytatja békeakcióját.
Berlin, augusztus 23. A Vossische Zeitung közli a Secolo-nak azt a hirét, hogy a
pápa, bár az antant sajtója általában nem
jól fogdía békeackióját, tovább fáradozik a
béke érdekében. A katolikus
szervezetek
utasítást kaptak, hogy minden eszközzel foly
tassdk a
béke-propagandát.

Szeged, 1917. augusztus 24

BÉLMAG YARORSZÁU

R szegedi kereskedők és iparosok'politikai szervezete,
— Ülés az Ipartestületben.
(Saját tudósítónktól.) A kereskedők és
iparosok Szegeden megalakítandó szervezetének előkészítő bizottsága csütörtökön délután
az ipartestület helyiségében 11 immer Fülöp
elnöklétével értekezletet tartott. A bizottság
tagjai szép számban jelentek meg az értekezleten, melynek értékes és komoly nivóju felszó
lalásai során a helybeli kereskedő és iparos
világ kiváló képviselői egyértelmiileg hangoztatták, hogy az uj szervezet megalakítását
föltétlenül helyeslik és szükségesnek
tartják.
Wimmer elnök előadta, hogy az ipartestület kezdeményezésére indult meg a mozgalom, amelynek célja, hogy közös szervezetben
egyesítse a helybeli kereskedőket és iparosokat, amely szervezet már a legközelebbi képviselőválasztásnál — akár az ősszel, akár később lesz —- érvényesítse erejét. Célia a szervezetnek, hogy a meddő közjogi vitákat a politikai életből kikapcsolja és meg ne engedje,
hogy a szegedi mandátumok sorsáról való
döntésnél újból jelszavak érvényesüljenek.
Olyan programm szolgálatába kivárniuk álli*
tani a szegedi iparosokat és kereskedőket,
mely egész gazdasági életünkre kiható és
amelyhez — érdekeik helyes felismerésével —.
bizonyára a legszívesebben fognak csatlakozni
a honorációrok.is. Célunk olyan képviselőt választani, aki azt a politikát támogatja, amelynek eredményekép a kereskedő és •iparos is
élvezheti munkája gyümölcsét. Lehető legszélesebb választójogot akarunk, de nem jelszóként, hanem azért, hogy az uj rendszer első
alkotásaiként gyárakat, vasutakat, viziutakat és a külkereskedelem növelését kapjuk. A
kiskereskedők és a kisiparosok tehát ne « 48
és 67 körül, hanem ide tömörüljenek. Hiszem,
hogy ez az alakulás az egész országban példaadó lesz. El kell kezdenünk a munkát, nehogy
más pártok erőlködései eltántorítsák híveinket. Kéri a jelenlevők véleményét a szervezkedés szükségességéről, a nagygyűlés idejéről
és az előkészítő munkálatokról.
Szakáll József- lelkes örömmel üdvözli a
megalakítandó szervezetet, mely egy párttal
sem akar ujat húzni és bive a legszélsőbb választójognak. Résztvett az előkészítés munkájában, joggal tehet tehát a mellett színvallást,
hogy különösen a szocialistákkal akarnak jó
barátságban lenni. Ez a barátság bizonyára
kölcsönös lesz, mert a munkásságnak nagy
érdeke, hogy kereskedők ás iparosok kerülje*
nek be a parlamentbe, akiknek nemcsak érdekük a szociális alkotások létesítése, de érzékük is vaon hozzá.
Pálfy Dániel szeretettel köszönti a megindult mozgalmat, a szervezkedést olyan keretek között, aminthogy" az elnök vázolta, heliüiiiSMiiumiimiinuiNiniii'aaaiaraMBi'
Készül az antant válasza
a pápának.
— Ismerni akarják a központi hutalmak
békefeltételeit. —
Berlin, augusztus 23. A Lokalanzeiger
genfi jelentése szerint ottani politikai körökben ugy tudják, hogy az antant a pápának
adandó válaszában azt a kívánságát fogja
kifejezni, hogy a pápa, amennyiben módjában van, hívja fel a központi hatalmakat a

—

lyesli. Régi vágya telljesül most az iparosságnak. (Eddig közjogi viták cimén egész választó
kerületeket fogtak he nagynevű ügyvédi irodákba, más kerületeket pedig ajándékba juttatlak egyes földbirtokosoknak. Igy történt,
hogy a képviselőházban nálunk javarészt
ügyvédek és földbirtokosok ültek és különösen a földbirtokosok — az isten tudja miért ellenségei az iparnak. A nagy Szegednek a
háború előtt 14000, a kis Eszéknek 12000 ipari
*

munkása volt. Ez a számarány utat mutat
nekünk. Csak egészséges iparfejlesztéssel lehet megakadályozni a nyersterménvek kiözönlését és a kész iparcikkek bevándorlását.
A városfejlesztési politikáról is sokat lehetne
beszélni. Nincs érzék a tanácsban az ipari
dolgok iránt, holott a jóakarat és tudás meg
nem tagadható. A jövő generációt nevelni
kell. Amit az elnök kifejtett, a polgárság*
százainak cs ezreinek vágya, a mozgalom hivatott lesz, hogy ezeket a vágyakat közelebb
vigye a megvalósuláshoz.
Dr. Biedl Samu az iránt érdeklődik, hogy
a mozgalom megindítói miként képzelik a dolog praktikus keresztülvitelét. A mozgalmat
egyébként helyesli, hiszen az egész ipart'és
kereskedelmét a képviselőházban egyetlen
ember, Sándor Pál képviseli. Az agráriusok
eddig is megtalálták minden pártban képviseletüket, kivétel nélkül minden pártnak nagy
számmal vannak agrárius tagjai. Átmenetileg az uj szervezetnek a létező politikai pártokhoz kellene simulni.
Aczél Géza: Zászlónkra csakis a gyakorlati politikát irjuk. Nagyon valószínűtlen,
hogy kellő propagandával ne találjunk elég
követőre. Hiszen az uj választók nagy része
a mienkéhez hasonló célokat fog követni. A
mi politikánk nem más, mint a kenyérkérdés,
a helyzet tehát tisztára az, mint a szociálistáknál. fla kellő programot és megfelelő
sulyu egyént viszünk a választási harcokba,
a mi szervezetünk győzni fog.
Kimondta ezután az előkészítő bizottság,
amely az elmúlt ülésen kapott megbizásí,
liogy %elyesli és szükségesnek família az uj
szervezet megalakítását.
lEzután a szervezkedésről indult meg a vita, amelyben résztvettek Tóth József, Deittsch Lipót, Tonelli
Sándor, Weiner Miksa, Aczél Géza és Vadász
Aurél. Végül is kimondták, hogy az előkészítő bizottságot kiegészítik, elkészítik é*
nyilvánosságra hozzák a szervezet programját és megkezdik a taggyiijfcést. Legközelebbi
ülését az előkészítő bizottság szeptember első
felében tartja, az alakuló nagygyűlés való•szinüleg szeptember végén lesz.

békefeltételeik
pontosabb
memiktpitásém.
Hozzáteszik még. hogy az antant ElzászLotharingia kérdésében nem elégedhetik
meg puszta autonómiával.
Bécs. augusztus 23, A Secolo ió! informált körökből arról értesült, hogy az antant
államok csak néhány hét múlva válaszolhatnak a pápa jegyzékére. Valószínű, hogy
közös jegyzékben adják meg válaszukat.
A
Frmte Interno cimü lap arról értesül, hogy
az antant kormányai most tárgyalnak egy-
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mással és abban állapodtak meg, hegy közös jegyzéket küldenek a pápának. A jegyzék megszövegezésével
állítólag
Sonnino
olasz külügyminiszteri
bízták meg.
. .Ma*ag»&a*«9MaaBttaNaama*aiuia*ttigttS*Ma«««XBaMi* »*

A szegedi közélelmezési hivatal éieimiszeröevasánasai.
~ A vendéglök és c u k r á s z d á k
szabályozása. —

meg end

(Saját tudósítónktól.)
Az uj élelmezési
év bőséges tapasztalataival indul neki a szegedi közélemezési hivatal. A közönség ellátására bevezetett rendszerék már kiáltották a
tüzpróbát, ezekben tehát nagyobb arányú
változások nem várhatók, de mégis a közélelmezés nem szűkölködik eseményekben, amelyek részint már készülőben vannak, részint
pedig már megtörténtek.
Legérdekesebb ezek között a közönség ellátásának biztosifását célzó nagyobb arányi*
élelmiszer-bevásárlások, de nem jelentéktelenek azok sem, amelyek azt célozzák, hogy az
élelmiszer-uzsorát — ahol csak lehet — letörjék. Ez utóbbiról a közélelmezési tanács legközelebbi ülésén tesz előterjesztést Balogh
Károly, a közélelmezési hivatal vezetője.
Ha nem is a legsúlyosabb, de egyik legkiáltóbb igazságtalanság kétségkívül a cukrászdák eljárása. A cukrászdáké, ahol egy süti ményke ára 50 fillér. Ennek az ordító eljárásnak megszüntetésére nagyon érdekes élőterjesztést fog tenni a közélelmezési hivatal
vezetője. Kérni fogja a polgármestert, rendelje el, hogy a cukrászdák csak ugy kapjanak lisztet és cukrot a közélelmezési hivataltól, ha süteményeiket hatóságilag
megállapitoM áron árusítják. Hogy a cukrászdák se
szenvedjenek, az árak megállapítására nézve
már megtörtént egy szűkebb körű bizottság
összehívása.
Ezzel azonban még nem fejezte be Balogh
Károly rendszabalyozó munkáját, Hcólyes intézkedéssel letörni szándékozik n kávéházi és
vendéglői kenyér-uzsorát is.
Egy vékony, vánnyadt szelet- kenyér ára
ma minden kávéházban és vendéglőben liat
siller. Balogh (Károly kérni fogja a polgármestert, hogy a kávéházi és vendéglői kenyérárakat szállítsa le négy fillérre. Egy kiló
kenyérből igy is 16 darab 6 grammos kenyérszeletet vághatnak le s igy kilónkint 14—15
fillér hasznuk lehet a kenyéren is a vendéglőknek. Hogy pedig visszaélések ne történhessenek, el fogják rendelni, hogy minden
kávéház és vendéglő köteles mérleget kiállítani, ahol a vendégek lemérhessék kenyerüket. Ha egy kenyér kisebb lesz 6 gramnál, a
kihágási bíróság Ítélkezni fog panasz esetén.
Ezzel kapcsolatosan a legszigorúbb formában fölhívják a kávéház és vendéglő-tulajdonosokat, hogy kenyérjegy nélkül
egyetlen szelet kenyeret se szolgáltassam, ik ki, Megállapítják ezenkívül a cvibak áfát is. amelynek darabját most 30—40 fillérét árusítják. A
cvibak ára makszimura 10 fillér lesz.
A közéielemzési hivatal vezetőjét ezeknek
az intézkedéseknek megtételénél az az elv vezeti, hogy kenyérfélékkel, de süteményekkel
sem szabad megengedni, hogy uzsorát űzzenek. A polgármester — értesülésünk szerint
— az előterjesztések szellemében fog rendelkezni s igy az uj rend szeptember
elsejére
minden bizonnyal életbe is lép.
Közélelmezési referádánk azonban nern
lenne teljes, ha meg nem emlékeznénk a téli
élelmiszerszükséglet
biztosítására irányuló
munkásságról.
Az Országos Közélelmezési Hivatal tudvalevőleg rendeletben felszólította a törvényhatóságokat, hogy irják össze és jelentsék be
téli káposzta és zöldségszükséglet iket. A rendelet egyúttal felhívja a városokat, hogy a
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seegéuyebb néposztályok számára maguk is zrít élHmicikkekei. vagy legalább is annak
gondoskodjanak a rendesnél nagyobb mennyi- egy igen tekintélyes részét tavaszra teszi el,
ségű káposzta- és zöldség elraktározásáról, amikor legnehezebbek lesznek az élelmezési
Ennek a fölhívásnak megfelelőleg- Szegeden viszonyok. Ezt különben jótékonyan fogja
már meg is történtek a bevásárlások, össze- enyhíteni » bodomi réten berendezett 50 holsen fél millió korona értékű káposztát vásá- das városi konyhakeríszet is, amelynek terrolt meg a város. A káposztát besavanyítva meivényeit a város haladéktalanul piacra fogelraktározzák és a télen kiárusítják. Hatal- ja dobni. A kertészethez szükséges vetőmagmas mennyiségű paradicsomot is vásárolt a vak rendelkezésére állanak már a. városnak,
város. Ezt szintén elkészíttetve el fogják rak- amely a kiskertek céljaira az ideinél is natározni. Télen aztán ez is előkerül a raktá- gyobb területeket fog átengedni. Mint uz idén.
rakból. Nagymennyiségű babot is beszerzett ugy jövőre is be fognak vetni minden köztea város, amelyet szintén a közszükséglet fe- rületet, amelyek ebben az évben mintegy 200
dezésére fordítanak.
ember burgonyaszükségletét biztosították. Igy
A hatóságnak az a terve, hogy a beszer- a Rákóczi-tér termése tiz vaggon burgonya.
ciaksinramiiimatmnnminunHNM wawmürnniHuinmHnnamigimiNnBnuHmiiau

jft hódmezővásárhelyi

pilóta
arany vitézségi érme.

(Saját tudósítónktól.)
Juhász
Ferenc
törzsőrmester, vásárhelyi születésit hírneves
hadipilóta, akinek megvan a bronz, kiseziist,
nagyezüst, arany vitézségi érme. Károlyker.qsztje és a 3. oszíályu katonai érdemkeresztje, küldte az alábbi levelet Tamás
Rezső szegedi hírlapírónak:

Sokszor el-elgondolkozom az elmúlt
régi szép napokon, amelyeket a harctéren
átéltem. A diadalmas goriicei offenziva után
megingott az egész orosz front. A Kárpátok
bérceitől egészen az Északi-tengerig csapataink ugy gyűrték tel az orosz frontot, mint
az iskolás gyerekek a rajzpapirt. Egymás
után. estek el az oroszok büszke és hires
várai. Varsó, Ivangorod. Bresztiitovsk, Dublin stb. Ott repülgettem abban az időben
Varsótól—Bresztlitovszkig. A visszavonuló
ellenség mindent felgyújtott maga után,
hogy csapatainkat némileg feltartóztassa.
De mind hiába volt. Milv borzalmasak is
voltak azok az égbenyúló égő városok füstjei és a felénk lövöldözött srapnellek sokasága. amelyek tehetetlenné akartak tenni
bennünket.
Az orosz fronton aratott diadalmas offenziva végeztével a szerb harctérre vezényeltek bennünket s ott ismét egyik győzelem a másik után következett.
A szerbiai diadalmas offenziva után ismét visszavezényeltek az orosz frontra. A
szerbiai hadjárat idején találkoztam Uzelacz
Emil ezredes úrral, kivel egyetemben egy
öt tagból álló kis támadó csapatot állitiítimk
össze s sikeresen bombáztuk n kragujevaci
arzanált. Az ezredes ur innen az olasz harctérre indult, hogy ott is egy támadó csapatot szervezzen. Eri is jelentkeztem, hogy
részt szeretnék venni az olaszországi támadásban, az ezredes ur megígérte, h o g y arra
a napra majd lehozat. Az ilyen nagy támadásra elő kell készülni s a kedvező időt kivárni; én mindjárt nem méhettem az olasz
harctérre, hanem századommal e g f ü t t isméi az orosz frontra. Ott ismét szépen teltek az idők. Nap-nap után bombáztuk a túloldali katonai telepeket.
A bombavetésben a szerencse nekem kivételesen nagyon kedvezett, szinte specialista voltam benne. Tizenhat tavaszán egy
szép júniusi reggelen, hajnali három órakor indultam el Ro.vno állomását bombázni,
ami sikerrel végződött. A hajnali kődben
még alig láttunk valamit, ez arra volt jó,
hogy legalább minket sem láttak. A város
előtt jóval messzire leállítottam a motort s
siklórepüléssel ereszkedtem le egész ötszáz
méterig. Kát hatalmas bombát vittem magammal, melyből az egyik épen az állomáson veszteglő mozdonyt találta teliben, mire
az felrobbant s a kazán egyik oldala az állomásépület baloldalát találva döntötte össze
az épületet. A pillanat alatt szabadba tóduló
gőz oly nyomás gyakorolt, hogy a gépet
egy pillanat alatt háromszáz méterre emelte. Az igazat megvallva magam is megijedtem a robbanástól, mert a gép szárnyaira
hatott légnyomást ugy éreztem, mintha a
szárnyvásznak szakadoznának le. Ezekután
következett a felénk lövöldözött srapnellek
végtelen sokasága. Arra már nem is gondoltaim hogy valamikor visszatérek. A menekülési remény teljesen elveszett, midőn nem

Kedves Tamás Ur! A szegedi találkozásunknak igen megörültem. A véletlen hozott
össze bennünket körülbelül négy év után.
Mennyi átalakuláson mentünk át azóta. Komolyabbak, érettebbek lettünk, de a régi
rákosi vig napokra azért még mindig szeretettel gondolunk vissza. A rákosi gárdát
egészen
szétsodorta a háborít förgeteg©.
Ugyan lesz-e idő, hogy ismét viszontlássuk
egymást az elesettek kivételével?... Én azt
hiszem, már többé soha vissza nem térnek
azok az emberek Rákosra, akik valamikor
ott voltak. Néha-néha egyesek fognak találkozni s akkor, ugy mint mi akkor este, forró
szeretette! visszagondolva beszélgetnek az
elmúlt régi jó időkről, melyeknek emléke
örökké fog élni lelkünkben. Ha vagyunk
még egy kevesen a régi Rákos világából,
ugy mindnyájan csak hálával és jóleső érzéssé! gondolunk vissza azokra a vidám és
bus nas&pkra, amelyeket ott átéltünk és gondolkodóba esünk, lesznek-e valaha oly gondtalan és mulatságos idők. mint ott a szellős
deszkahangárokban?...
Azok az idők voltak a leggondatlanabbak, mert fiatalok voltunk és ábrándozók
és a mostani események megöregitettek bennünket. A rákosi álmunk
megsokszorozódott. A rákosi álmok csak olyan egyszerűek
voltak: A teret átrepülni, vagy egy .kört a
tér felett harminc-negyven méter magasságban, Csak ennyit álmodtak a magvar aviatika bölcsőjének ringatói. nem többet.
És mi történt?
Az első ágyuszó eldördülésekor szívvellélekkel vonultak zászló alá Rákos fiai.
Azok az egyszeri!, oly sokszor kigúnyolt
rákosi pilóták és szerelők a harctéren felvették a versenyt a külföld hires pilótáivai,
akik pedig még a boldog békeidőkben már
olyan repüléseket csináltak, amikről a rákosiak álmodni sem mertek. De nemcsak
hogy felvették a versenyt, hanem mint győztes felek kerültek ki, A hadvezetőség igaz
légi paripát adott alájuk s a gurulásrkért
olv sokszor kigúnyoltak, úgyszólván márólholnapra hires pilóták lettek.
Bizonyára T a m á s ur sem gondolt arra,
amikor vidéki felszállásokra mint sportbiztos elkísért bennünket, hogy maid négy év
multán találkozni fog velem mint tábori pilótával. Boldognak érzem magamat, mert az
el tántoríthatatlan cél: a repülés valóra vált.
Legszebb repüléseimet az orosz
harctéren
végeztem eddig és ugy érzem, hogy azoknál szebb és diadalmasabb repülést nem fo-

gók ezután sem végezni,
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messzi a hátam mögött egv orosz gépet
pillantottam meg. Megfigyelő tisztem azonnal a támadó felé irányította a gépfegyvert
s a veszekedett gyorsasággal felénk haladó
orosz gép gépfegyverünk tüzétől és saját
tüzérségi srapnelltől találva mint égő rongydarab zuhant a feneketlen mélységbe. Utunkban még találkoznunk ellenséges géppel, de
ínunició hijján nem támadhattunk. A nehéz
pillanatok után végre hat óra előtt néhány
perccel simán visszatértünk a repülőtérre.
Tisztemmel leszállás után szótlanul néztünk egymásra s nem hittünk a valóságnak.
A tér közepén kiszállva a gépből melegen
szorítottunk kezet.
Ezek után megtettük a jelentést s bombázásunk eredményét fényképekkel igazoltuk, ami a reggeli kevés világításban nem
sikerűit rendesen, de azért ki lehetett venni
a rombadőlt égő állomásépületet.
Az Armcekommandónál a vezérezredes
ur melegen gratulált skerünkhöz. a századparancsnok kitüntetésre terjesztett elő. A
megfigyelő tiszt a katonai érdemkeresztet,
én pedig az arany érmet kaptam a sikeres
bombázás emlékérc.
A szegedi találkozásunkkor az idő rövidsége miatt nem mondhattam el semmit.
Tamás ur akkor mondotta, hogv irjak valamit, dehát én nem vagyok iró s nem tudom
máskép leírni, én csak repülni tudok. Azt
hiszem, most már körülbelül
gondolhatja,
miiyen helyzetben voltam. Ha érdemesnek
találja, ugy b. lapjában helyezze el. ha ideje
van, legyen szíves kiigazítani a maga írói
tehetségével. Azt hiszem, hogv a cenzúra
nem kifogásolja. Az ottani cenzúra Vásárhelyre való s azt hiszem, nem törüli földije
sorait. Ha megjelenik, akkor legyen szives
egy példányt .elküldeni, hogy eltegyem emlékül. Ha jónak találja, akkor legközelebb
fogok irni.
Most még arra kérem, h o g v mint régi
rákosi szenvedőt segítsen, hogv az odahaza
elveszett erkölcsöm ismét visszaálljon. iMost
még itt megjegyzem, hogy huszonnyolc hónapig voltam a harctéren mint tábori pilóta,
mely alkalommal százhatvanháromszar
voltam ellenség felett.
A századik repülésem
alkalmával az ellenség felett tett repülésem
Rigától a román határig levő távolság h a r minchatszorosával egyezik. 'Ugyanis a századik repülésem alkalmával 36 ezer kilométert repültem.
Magyarázatul rpég annyit; Juhász Ferenc Kvasz Andrásnak volt leghűségesebb
tanítványa.

ü

iiálaszlílop
egyhangúlag a

poder és krém mellett
nyilatkozik meg, mert
e két szer a női szépség
egyedüli
biztositéka.
Próbadoboz kor. 1.—
Nagy doboz „
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Vilmos c s á s z á r b e s z é d e a Uaodriai csapatok előtt.
— Angiiát le keli verni.
Berlin, augusztus 23. A Wolff-ügynökség-nek jelentik a nagy
főhadiszállásról
augusztus 22-ről:
Ünnepnapjuk volt ma a flandriai fronton
küzdő derék harcosainknak, őfelsége a császár eljött hozzájuk, hogv tolmácsolja a
haza köszönetét. Napsugaras időben állt
meg a császár vonata egy kis flandriai helység állomásán, ahol Rupprecht trónörökös,
valamint nagyszámú tiszt jelent meg fogadtatására. Szilárd bizalom sugárzott a császár szeméből, amikor a vezérek kezét megszorította és_ a díszszázad előtt ellépett.
A főparancsnok röviden vázolta a helyzetet a császárnak, mire őfelsége és kisérete
arra a helyre utazott, ahol megjelentek azoknak a csapatrészeknek a küldöttei, amelyek
az angol támadások visszaverésében dicsőséges részt vettek.
Zeneszó mellett lépett el a császár a
négyszöget alkotó front előtt, ismételten
megállott, hogy a különösen kitűnt tisztek
kel és közkatonákkal kezet szorítson és
nekik elismerő szavakat mondjon. Melegen
üdvözölte a harci repülőket is. akik báró
Rlchthofen százados vezetésével jelentek
meg.
A császár ezután a négyszög közepére
lépett és hangos szóval a következőket mondotta:
— Táviratban már a nagy főhadiszállásról köszönetemet és elismerésemet fejeztem ki mindazoknak a csapatoknak, a
melyek oly derekasan, oly vitézül és oly
győzelmesen harcoltak flandriai földön a
hatalmas ellenség ellen. De benső szükségét éreztem annak, hogy szemtől-szembe
álljak veletek és igy fejezzem ki köszönetemet és teljes elismerésemet
minden
egyes embernek azért a hősies vitézségért, amelyet minden német törzsből való
csapatok a mult hét súlyos harcaiban tanúsítottak,
^
„js.i.^.jjui^i,
A keleti fronton levő bajtársaitok,, a
kiknél legutóbb időztem, üdvözletet és
köszönetei küldenek nektek. A sikerek, a
melyeket odaát kivívtak, csak ugyr voltak
lehetségesek, hogy itt egy vasszilárd
fal
állott,
amelyen szétloccsant az ellenség
rohama. Főlgg a tengérészcsapatoknak
fejezem ki különös örömteljes köszönetemet a bravúros rohamért, amellyel északon oly vitézül végeztek az ellenséggel.
Hála e szép munkának, az angol támadás
erejét már elejétől fogva jórészt
elvettük,
ami bizonyítja azt, hogy a német gyalogság minden pillanaiot fel tud használni,
hogy saját offenzivájával diktáljon az ellenségnek.
á ^ a m M
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ocoo

ismerte, ki a mozgatója ennek a háborúnak és ki a fő ellenség: Anglia. Mindenki
tudja, hogy Anglia a mi
leggyülölködőbb
ellenségünk, amely szétfreccsenti Németország elleni gyűlöletét az egész világba
és újra meg ú j r a gyűlölettel és harci
kedvvel tölti el szövetségeseit. Otthon is
mindenki tudja, amit mi még sokkal jobban tudunk: Anglia az az ellenség, amelyet főként le kell verni, ha még oly nehéz
lesz is.
— Hozzátartozóitok, akik szintén súlyos áldozatokat hoztak ottihon, általam
mondanak köszönetet nektek. Mögötteteki
állanak, a ti védelmetek alatt és szintúgy
mögöttetek áll egy munkáshadsereg, a
mely minden idegszálát megfeszíti, hogy
megteremtse azt. ami szükséges saját életünkhöz és a ti harcotokhoz. Súlyos h a r c
ez! Ha Anglia büszke a szívósságára, a
melyre legyőzhetetlenségét épiti, ti meg
fogjátok mutatni, hogy ti épp oly jól, sőt
még jobban értetek ehhez. Mert a harc
jutalma maga a német nép, az élet szabadsága, az otthon szabadsága. Isten segítségével győzelmesen végigküzdjiik a
harcot.
„Ezután a hadseregfőparancsnok a csapatok köszönetét tolmácsolta a legfőbb hadúrnak és egyúttal ő is kifejezte a háború,
győzelmes befejezésébe vetett rendithetetlen
bizalmát. Beszéde végén hurrá-kiáltással üdvözölte a császárt, amit a csapatok lelkesen
megismételtek.
Délután a flandriai tengerpart közelében a császár azoknak a csapatoknak a kiküldötteit tekintette meg, akik megvédték a
tengerpartot az ellenség támadása ellen.
Ezek között tengerészek is voltak. A tengerészek mellett, akik-ezen a vidéken a lövészárokban teljesítenek szolgálatot, ott állottak
a tengeralattjárók legénységének kiküldöttei
is. A császár mindnyájukat az elismerés
szívélyes és meleg szavaival köszöntötte és
annak a reményének adott kifejezést, hogy
a hadsereg és a flotta közös munkájának
sikerülni fog nem sok idő múlva legszívósabb ellenfelünket, Angliát is leverni. A kitüntetések kiosztása után a csapatok elvonultak a császár előtt és ezzel a szemle be
fejeződött. (Magyar Távirati
Iroda.)
A r o m á n o k Aloldva
félnek,

HÍREK

inváziójátói

Genf, augusztus 23, A párisi Tempsnak az orosz főhadiszálláson levő tudósítója beszélgetést folytatott Antonescu volt
rohián pénzügyminiszterrel, aki a többi között a következőket mondotta:
őfelsége a flandriai fronton lefolyt
— B á r remélem, hogy Moldvát
és
súlyos harcokra és a német világfelfogásnak Besszarábiát még megmenthetjük, a z ellenaz angol-franciával szemben való erkölcsi
séges invázió veszedelme mégis igen nagy.
komolyságára mutatott rá, maid igy foly- A francia 4 angol és olasz vezérkarnak keltatta:
lene (valamit, tenni, hogy a legnagyobb ve•k
... .li. ! C,
szedelmet elhárítsa rólunk. Ha az ellenség*
— Hogy Isten akarata
mikor
adja
meghódítaná Besszarábiát, akkor ennek kinekünk a győzelmet,
tőle függ.
Kemény
számithatatlan lenne a következménye. —próbára tette népünket és hadseregünket,
Románia köriil (volna ivévé és rengeteg
most kell megállanunk a vizsgát. A régi
segitőforrásunk az ellenség prédájává lennémet istenfélelemmel akarjuk megmutatne. /Hogy a katasztrófát elkerüljük, a szöni, hogy mit tudunk. Minél nagyobb és
vetségeseknek igénybe kellene venniök
hatalmasabb a feladat, annál szivesebben
Japán és Amerika segítségét, sőt csatalátunk hozzá. Küzdünk és ütünk
addig,
sorba kellene' állitaniok a cseh és román
amig az ellenség meg nem elégeli. Ezekfoglyokat is:
ben a harcokban minden német törzs fel-

— T é v e d barátom —
mondta a zászlós, aki kiválóan kedves és jómodora és megbízható férfi volt, — téved,
mert nem ugy történt. A kezdeményező fél én
voltam és ha kivánesi rá, elmondom az egész
történetet.
— (Hogy nem kivánósi? Maga nekem beszélhet barátom; én, aki Breszt-Eito vszk
alatt álltam és hallottam, mikor a cár a békéről tárgyalt Vilmossal; én, aki tizenöt vitézségi érmet és husz ordót szerezhettem volna;
én, aki — ha akarnám — ezredes lehetnék
Szent Mihály regimentjében, nem fogom
hagyni egy ilyen nimolistától terrorizáltatni
magamat, mint amilyennek kegyed méltóztatik lenni.
— Tehát; igen. Az ezredünk akkor a lengyel hómezők sarát tapodta és mi: (halvány
pírral sápadó orcáinkon) szedegettük a liliomokat, melyek a hatalmas várúr kertjében
termettek, szőke leányok léptei nyomán. Általában meg voltunk elégedve; a lengyel lányok csókja — ha nem is olyan édes, mint a
mi nőinké — forró, hogy szinte perzselés az
ölelésük: mint az izzó acél.
— Én -Pd]inát- szerettem, de ugy, hogy a
szivem 20 évet fiatalodott a fölcsapódó szerelmi lángnyelvektől. Ugy éreztem magam, mint
10 éves korómban, mikor a Korzó-kávéház
billiórdgolyój és a telt női keblek és vállak
közölt vontam szerényen és diszkréten párhuzamot. Vagy ugy, mini az utásznapon éreztem magam Újszegeden. Szóval: nagyon szerettein és mintha Polina is húzott volna hozzám. Én legalább azt hittem és balga reménynyel, Már szinte láttam a szobámban, pedig
az nehéz volt, mert ott éppen nem volt szobám
s az Ö apja várúr volt és az arkangyalok
regimentjébe helyeztetett volna, ha megtudja,
hogy
—- Nagyon szerttem Polinat és mintha ö
is húzott volna hozzám... az arca szinte be*
iekékiilt a pirulásba, amikor meglátott. De
én szerettem és italán nem csalódom, ha azt
hiszem, hogy ő i s , . , ő is szeretett. Mert szeretni tudott, — ezt a főhadnagytól hallottam,
aki tiszti szavára állította, hogy igy még senki sem szerette. De ez a lengyel hómezőkön
volt, nyáron és amikor én jöttem, egyenesen
Szeged falai alól, tavasz volt; tavasz... tavasz! , . . balzsamos, hullámos, lágy, mint a
szőke Tisza vize ódahaza . . ,
—- Tavasz! Van-e ennél szebb és ragyogóbb? Vagy Polinánál? Vagy a kettőnél
együtt? Akiket ma is szeretek s akik. ha nem
csalódom... de mit ül és bámul itt maga vizenyős, borjuezemeivel? És hogy meri kiszedni belőlem a titkaimat, amelyek szentek? Fogjanak meg, mert megölöm magát, nyomorult
emberkinzó állati Fogjanak meg!
Megfogják. Az én kezeimből pedig e pillanatban kiütik a tollat. Félnek, hogy befejezem a történetet,
— A király az Isonzó-fronton. Bécsbői
jelentik; Károly király augusztus 21-én az
Isonzo-frontra utazott, ahol megszemlélte a
hatalmas küzdelmekben levő vitéz csapatait,
A király csütörtökön délben visszaérkezett
Bécsbe.

f
Minisztertanács. A Politikai Értesítő jelenti: Pénteken Wekerle elnöklésével minisztertanács lesz. A minisztertanács után Wekerle Bécsbe utazik, liogy jelentést tegyen
a királynak a kabinet megalakulásáról és
folyó ügyekről.
•— A kormány t a g j a i n a k kinevezése.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A Magyar Tudósító jelenti: Wekeríe miniszterelnök tegnap tette meg a kormány tagjaira
vonatkozó előterjesztéseit é s a király ina
23-ikán Peichcnauban kel legfelsőbb elhatározásával kinevezte a kormány tagjait.
A királyi kéziratokat a hivatalos 'lap pénteki száma fogja közölni. A kéziratokból
kiderül, hogy Szurmay honvédelmi miniszter báró lett, gróf Hadik pedig tárcanélkiili
miniszter.
— Had.k J á n o s a g a b o n a b e s z e r z é s é r ő l
Budapestről
telefonálja tudósítónk: Qr.óf
Hadik János, a közélelmezési hivatal elnöke
egy újságírónak kijelentette, hogy miután
a szabad gabonavásárlás rendszerét megszüntették, a rajouirozást elrendelték a v'iszszaék'sek elkerülésére. A bizományosoknak
csak körzetükön beiül szabad vásároluiok.
A Haditermény helyi átvételi bizottságai
mindenütt megkezdik működésűket. Gabonát
csakis a Haditermény utján lehet vásárolni.
— A főispán é s a polgármester Budapesten. Dr. Kelemen Béla főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester csütörtökön
Budapestre utaztak. A főispán és a polgármester eljárnak Budepesten a szénügyhen és
mellény közélelmezési ügyben. A polgármester pénteken, a főispán szombaton érkezik
vissza Szegedre.
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— Zeotpiényi Tivadar festőművész meghalt. Budapestről jelenük: Zemplényl Tivadar,
a neves magyar festőművész szerdán éjszaka
budapesti lakásán meghalt.
— A hős 46-os és 39-e3 bikák. A sajtóhadiszállásról jelentik: Az ember ember ellen való küzdelemben az Isonzó-front régi védői, a szegedi 46-os ős a debreceni 39-es bakák,
akiknek a vitézségét az olasz háború óta vezérkarunk jelentése is többször kiemelte, vtjra kitüntették magukat. A régi magyar virtushoz méltóan a tegnapi harcban csodálatosan helytálltak. Földalatti kavernákból. mint
valami kis várakból, géppuskával, kézigránáttal, puskaaggyal, sőt puszta ököllel viaskodtok. Az ellentámadások egész sorát intézték az olaszok ellen, akiket kivetettek ideiglenesen elfoglalt állásainkból vagy megszállva
tartott, szétlőtt árkainkból. Trieszt északi
oszlopa, a Faiti Hrib, szilárdan áll. kipróbált
magyar bakák, szegediek és debreceniek tartják.
• a. v .
L& j
— Kitüntetések. A hivatalos lap csütört u k
száma közli, hogy a király Luschnik Dezső
7. árkászzászlóaljbeli főhadnagynak az ellenséggel szemben vitéz magatartása és kitűnő
szolgálata elismeréséül a katonai érdemkereszt 3-ik osztályát a hadiékitinénnyel és a
kardokkal adományozta. — BvrgstAller Emil
46-ik gyalogezredbeli századosnak.
Kelemen
Samu és Ambrózy Károly 46-os hadnagynak
a legfelsőbb dicsérő elismerés újólagos tudtul
adását rendelte el a király az ellenséggel
szemben tanúsított vitéz magatartásáért.
— A megyéspüspök körlevele. Glattfelder
Gyula megyéspüspök most bocsátotta közre
idei tizedik pá sztorieveiét, amely közli a miniszter rendeletét az összes vörösréztetőzetek,
tetőkupolák, tetőpárkányzatok, díszítések, te-
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a szezon legnagyobb slágere.
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A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári
lesz megtartva.

helyiségében

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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tő- ós ereszcsatornák, valamint a villámhárítóknak hadicélokra való lefoglalásáról. Ahol
az egyházmegyében a templomok, vagy más
3gykázi epületek tetőzetei, vagy más alkatrészei rézből valók, arról az épületek gondozói
izonnal, de legkésőbb e hó végéig jelentést
artoznak tenni a püspöknek. Szól a körlevél
íz elemi népiskolák tanításának megkezdéséül, az iskolák szénszükségletének biztosításáról és az építkezések kormányhatósági beszüntetéséről.
— Szeptemberben kezdődik a tanév. A
kutuszminiszterium kedden kiadta rendeletét
a tanév kezdetéről. E szerint az egész országban az 1917—18-iki tanév ugyanúgy kezdődik,
mint a békeidőben kezdődtek a tanévek,
vagyis a beiratások szeptember elsején kezdődnek és a tanítás szeptember 5-én vagy 6-án
veszi kezdetét.
BuoapeGen inegrend zabalyozták a
vendéglőket. Budapesti tudósítónk telefonálja
A közélelmezési hivatal a vendéglősök bevonásával értekezletet tartott. Elhatározták. hogy minden vendéglős köteles ezentúl menüt adni. A legolcsóbb ár 3 korona,
a legdrágább 6 korona lesz.. A hústalan napokat eltörölték. Kétféle hust szaba adni:
sült. és főtt hust. Ezenkívül főzeléket itrolátlan mennyiségben és tésztát is kaphat a
vendég. A rendőrség kétlietenkint ár megállapító bizottsággal együttesen
megállapítja és ellenőrzi az árak betartását.
•— Előléptetések. A hivasaios lap csütörtök
száma közli, hogy a király
Weissenberger
Frigyes 46-os tartalékos hadnagyot, Rothenberg Salamon 7-es utászászlóaljbeli tartalékos
hadnagyot és Endrey Antal 46-os tartalékos
hadnagyot főhadnagyokká nevezte ki. Dr. ölvedi Ucsnay Pál, felső eőri Cserényes László,
Bankó Imre, Horváth Ernő és Nyirí Károly
3-ik honvéd huszárezredbeli zászlósokat hadnagyokká nevezte ki a király.
— Igazgató és tanár afferje. A szegedi
járásbíróságon csütörtök délelőtt érdekes
ügyet tárgyalt Szobonya Miklós .iárásbiró.
Kádas György, a vakok szegedi intézetének tanára Lovács József, az intézet igazgatója ellen becsületsértés vétsége miatt bűnvádi feljelentést tett. A tárgyaláson Kádas
előadta, hogy egy alkalommal, amikor az
igazgatónál hivatalos ügyben eljárt, az igazgató őt az intézet iroda hivatalos helyiségéből kiutasította e szavakkal:
— Vegye magát kidobottnak. Nézze meg
az ember, még tettlegességre fogok vetemedni, kifelé!
A tárgyalás során a vádlott igazgató
beismerte az inkriminált kifejezések használatát és miután azért Kádastól nem volt
hajlandó bocsánatot kérni, a járásbíróság
Lovács József igazgatót
becsületsértésért
200 korona pénzbirságra, nem fizetés esetén
20 napra átváltoztatható
fogházbüntetésre
ítélte.
j
|
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— A gyermekstrand. A gyermekstrandra
nálunk eszközölt adományok végső összegeiként julius 25-én 5168.38 koronát mutattunk
ki. Azóta erre a célra a következő adományok
érkeztek hozzánk: Szarvady Bimbi 10, Weisz
(Mihály 25, Meyer Áronné 10, Balogh Józsefné 3, összesen tehát 5216.38 korona,

—

A

román

király birtokot vásárait-

Stockholmból jelentik, hogy a román király
a Ohorsen félszigeten házat és birtokot vásárolt.
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- A német diákok hazautazása. A Sze-

geden és környékén elhelyezett német, diákok t
Lipcséből vett értesítés szerint, 29-én délután
utaznak vissza Németországba. A fogadóbizittság ugy intézkedett., hogy a Szegeden kU
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Szeged, 1917. augusztus 24.
vül elhelyezett gyermekek legkésőbb 28-án
estig jelentkeznek a DMK1E internátusában.
A városban elhelyezett német diákok elutazásuk előtt 2-5-én, szombaton délután fél 6 órakor a IXMÍK1E internátusában kis ünnepélyt
rendeznek, melyre a vezető tanárok ezúton
hivják meg a szülőket és más érdeklődőket.
— Öngyilkosság
k i h a l l g a t á s közben.
Temesvárról jelentik: Havel Gizella 19 éves
fényképész retusomét letartóztatta a temesvári rendőrség, mert többek kárára lopásokat
követett el. Havel Gizella azt vallotta, hogy
kelptomániás. Vallomás közben hirtelen a
rendőrőrszoba faláról lekapott egy ottlevő
szolgálati revolvert, amelylyel mellbeőtte magát. Életveszélyes sérüléssel szállították be a
közkórházba.
— A szegedi e s p e r a n t ó kör 19-én délután
tartott értekezletén szép számmal jelentek
meg ugy a vidéki, mint helybeli esperantisták. A jelenlévők közül sokan mondtak szép
beszédeket, melyek közül kiemelendő Turzó
Péter, az egyesület elnöke, .Szabados J. és
Konya Lajos tanárok, dr. Vérjh (Endre, Wekerle I. szerkesztő felszólalása. Az értekezlet
előterjesztést küldött 50 aláírással dr. Oiesswein Sándor országgyűlési képviselőhöz, az
országos esperantó egyesület elnökéhez, egy
ujonan megindítandó esperantó nyelvű lap
tárgyában.
— A l e g f i a t a l a b b népfölkelők önkéntes!
joga. A hivatalos lap csütörtöki száma a honvédelmi miniszter rendeletét közli a legfiatalabb népfölkelők egyévi önkéntesi kedvezményéről. A rendelet intézkedései nagyobbára
az eddigiekhez simulnak.
— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FISCHER K.-nát Korzó kávéház mellett. -

Telefon: 1538.

— T ü n t e t é s a r u h a i n s é g ellen. Oroszországból szokatlan tüntetés hire érkezik. A
Ruszkoje Vjedomoszti ad hirt arról, hogy a
nagy ruha- és cipő-inség ellen két orosz közeóg lakossága tüntetésre határozta el magát.
Állítólag már megállapodtak a tüntetés módjában is. Ez pedig nem lenne egyéb, mint egy
nagy fölvonulás, amelynek minden szereplője
— meztelenül állna ki az útra. Hogy ez a fölvonulás tényleg megtörténik-e, természetesen
nem tudhatjuk, de annyi bizonyos, hogy nálunk már régen ilyen körmenetben sétálgatnak a nők. Nálunk tehát nem lenne föltűnő
ez a tüntetés sem, amelynek pedig sok kive
nagyon kiábrándulna.
— Állomásparancsnoksági k i h a l l g a t á s
sebesült és b e t e g tisztek r é s z é r e . Az összes
állományesoportbli tisztek és tisztjelöltek, tisztviselők és tisztviselőjelöltek, akik sebesülten,
vagy betegen a hadszintérről a mögöttesországrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tártál éVkóríház&kban, vagy magánápolásban vagy
obyéhként szabadságon vannak, hogy mint
könnyen sebesültek ós lábadozók a póttestekné]
vagy más helyen szolgálatokat teljesítenek, és
akiknek az állapota csak némileg is megengedi
az állomásparancsnokságnál Szegeden (Szentháromság utca 2. szi) if. hó 30-án d. u. fél 4
órakor megtartandó
állomásparancsnoksági
kiíhallgatáson személyesen megjelenni kötelesek. Azok a havidijasok, kiknek állapota az
állomásparancsnokságnál való személyes megjelenést kizárja, ezt a körülményt honvéd (katonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mellett az állomásparaucsnokságnak Írásban vagy
közvetítő személy utján bejelentik. Azok a tisztek (tisztjelöltek), akiknek szabadságolása tiszti
felülvizsgáló bizottság határozata alapján történt, a szabadság tartania alatt orvosi megvizsgálás végett a kihallgatáson nem kötelesek"
meg jel enni. Állom ágpara nesnokság.
— A gőzsfépkezelök és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgáit Szegeden szeptember 2-án délelőtt 9 órakor a szegedi felső ipariskolában fogják megtartani. A vizsgálati
kérvényeket kellően felszerelve az ipar felügyelőséghez (Földváry-utca 4. szám.) kell
beküldeni.
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Gazdasági tudósítás.
A cséplés teljes erővel folyik. Fennakadás munkáskéz hiánya miatt alig volt. A gazdák összefogva társultak, orosz foglyok, aszszonyok, leányok és gyermekek segélyével elvégződik a cséplés.
Az eredmény — sajnoe — nem
kielégítő.
Óriási a csalódás a rozsnál. Árpa, zab, sok
helyen esak a vetőmagot adta vissza, néhol
3—1 mm. holdanként! termést már kiválónak
mondanak.
Mi lesz a sertéstenyésztéssel, hogy lesz
jövőre liizóanyag — kérdés, melyre felelni
ucui tudunk.
A julius elején beállott esőzést ismét bőség váltotta fel, Nagy aggodalommal látjuk
sülni a tengerit és a krumplit, mely épen most
igényelné a bőséges esőzést. Ezekből igen szűkösen fog termést kapni a vidék.
A szőlőt megverte a jég, jég utón jött a
gombabetegség s a termésnek néhol 60—70%át elvitte. A nagy termésnek így lett vége.
Alma, körte, szilva a földön hever, a férgesedés soha nem látott módon jelentkezik.
A mesterséges kaszálók alig adnak termést, rétek, legelők aprók s a feleltetés a legnagyobb aggodalommal tölti el a gazdát.
Horgos, 1917. évi augusztus hó 15-én.
A

Gazdasági

tudósító.

Egy orosz ezred lázadása.
Stockholm, augusztus 23. A Novoje
V remi a híradása szerint Purgasov tábornok ezredparancsnokot, akit az egyik század katonái vonakodtak ezredparancsnokul elismerni, saját katonái megölték. A
mikor az engedetlen században fegyveres
erővel kísérelték meg a rend helyreállítását, fellázadt az egész ezred (és a katonák
puskatussal agyonverték parancsnokukat.
Az ezred egyik tisztjét, Latev hadnagyot is
orozva lelőtték épen akkor, amikor roham
ra ment az ellenség ellen.
Elsülyedt o r o s z

torpedóromboló.

Stockholm. augusztus 23. A Pétervári
Távirati Ügynökség jelenti, hogy a „Burakov
hadnagy" nevü orosz torpedóromboló augusztus 12-én az Alan szigeteknél ellenséges aknára futott és elsülyedt. Egv tengerészhadnagy és huszonkét tengerész elsülyedt, a többi megmenekült. A robbanás következtében három tiszt és kilenc matróz
megsebesült. Az elsülyedt torpedórombolón
volt Lebedev tengerészeti államtitkár is, aki
a megmenekültek közt van.
A franciák

sikeres előnyomulást
jelentenek.

Genf, augusztus 23. A Havas-ügynökség
jelenti a verduni offenzíváról: Egész éjszaka
az ágyuk ezrei szórták a halált á németekre.
Egy tölcsérbe öt-hat gránát is hullott. Négy
órakor a tüzelés titáni méretet öltött. Négy
óra negyven perckor csapataink
huszonöt
kilométer széles fronton rohantak előre; árkaikból és áthaladva a veszedelmes területen, megtámadták az ellenség első vonalát,
amelyet az ellenség csaknem teljesen kiürített. Egy órai szünet után csapataink ismét
előnyomultak és kevéssel azután hire érkezett. hogy a 394.es és a 341-es
magaslatot
és a Mort Homme-ot elfoglalták, A németek
kizáróan gáz-srapnellel lőnek. Trothomot, a
mely a kitűzött cél volt, elértük.
Felelős szerkesztő: Pásztor JózsefKiadótulajdonos: Váraay L.

Pogány
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Adler Frigyes pöre.
Ára 2.50 kor.

Komáromi

János

Ára 4.50 kor.
Révész Béla

Genovéva arca.

Ára 3.— kor.

Ibsen

Fenrik

Peer Gynt.
Ára 1*44 kor.

Szilágyi Géza

Ili QÉI, Min

Ára 4 — kor.

Alóricz Zsigmond

Harmatos rózsa.

Ára 5 — kor.

Molnár Ferenc

ismerősök.

Ára 5.— kor.

Vértes István

II P M l l É i S .

Ára 4-50 kor

Dr. D é c s i Imre

lÉll Mit 01 ÉP?

Ára 3 50 kor.

Szegedy Miklós

Magyar holnapunk.'
Ára 3*50 kor.
Tömörkény

István

iek, n orszdQ Imiim.
Á r a 5 -— kor.

Baudelaire Charles

A rossz virágai.

Ara 4.— kor.

V e r h a e r e n Cmile

Versek.

Ára 3.— kor.

Villányi A n d o r "

~

Legenda.

Ára 1.— kor.

S z e d e r k é n y i Anna

Laterna magika.
Ára —.60 fill
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Hapiíí Várnay L. lllfceSMMGI
SZEGEDEN :

DÉLMÁGYARORSZÁG
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Modell

női

Szeged, 1917. augusztus S4.

APRÓHIRDETÉSEK

kalapjaim

ózzad weiameljj test
része? Ugy használja a

az őszi saisonra
:: megérkeztek. ::

Szeged szab, kir. város felügyelete
alatt álló nyelviskolában (a városi
felső kereskedelmi iskolában) a
beiratások augusztus 20-án kezdődtek. NÉMET,
FRANCIA,
ANGOL, OLASZ,
BOLGÁR,
és MAGYAR tanfolyarnok, kezdők és haladók, tanulók és felnőttekrészére 10-es csoportokban.
Német és francia nyelvből iroclaltni tanfolyamok. Tanítási idő
délután 4-től 8 óráig. .-. .•
Telefon 14-11. Az igazgatóság.

dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Ovegje 7 0 filterért kapható Leinzinger
/ógvszertárában Szeged,
réchünyí-tér.
250

Átalakítások gyorsan
és jutányos árban

f

•

S z i v e s p á r t f o g á s t kér

Lenűosboro BösKs

Lőw Lipót-utca 15. szám.

^•FSiláirfti
"ii
kapható

MOST JELENT MEG !

csak r u d a k b a n 2 2 . —
és 2 4 . — koronáért

Bokor-nál,

8 i e s z" által. Ara K 3.—
Kapható Leinzinger G -ula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

a j ő s x ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorerl,
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyu'a
ygógvszertárában S z e g e d
Széchenyi-tér.
250

Legjobb haffesffi ax
órs^ágosan elismert Lein. i iser féle. Ara 4 korona.
Kapható Leinzinger O w í *
í" ogyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
25C

női k a l a p s z a l o n j a

0 ? A < ! 2 i < 2

Wajhuilás, hajkorpa
pversan elmúlik a Leizz.nger- féle „C b i n a h a j-

G y o m o r baiosok dicsérik a Leizinger-féle
gvomorcsepp jó hálását,
Üvegje 1 koronáért kapható
Leinzinger OyuSs,
yógv szertárában S z e g e d ,
izésbenyi-tér.
250

v. végeztetnek, .v

Immi

f á s - ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Lei u i r ger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kaoható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

ZÉDÉiia

Valéria-tér.

pől, szfiual mindenről
obs2bh. Saját üitirssgeinen híuálfem
és a
tUiHHIiER 5. Mikszáth Kiimin-u. 5. Telefon 15-05
•

Misei leiis m M I M
e les i l i o i l i .
Kapható: Uárnaij L, MrriutoesHsóósGiien
SZüüSíi,
Ára 5 Korona.
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Kői

egész szünidőben felvétetnek középiskolai tanulók. E l l á t á s i d i j évi 1000 k o r o n a .
Igazgató: d r . L i p p a y G y ö r g y főgimnáziumi tanár. — P r o s p e k t u s kívánatra.
1
T e l e f o n : 630. - : •
T e l e f o n : 630.

I R H B I S g f i l

Jrodalmi újdonságok.
Kaphatók

^ŰT/?GLj

Szegeden

könyvkereskedésében

oC.

m

n

Molnár

Ferenc:

Az óriás
Ferenczy Árpád:

A nirvána felé

V

V

11
I1.8
0

A fekete grófné

m tíláHHor története

U

Szmrecsányi B é l a ;

KUKÓ

4J
H

4.'

3J

A rajongó

fi Hlnfty aludni

Vidéki hírek

4.1

H

(.50

Snyder
fi

Példának okáért

1.80

fi magyap M i € l é s ! jog Z4-1

Liseiotte

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

1.60

Kenyér

8.1

Berkes Imre:
1,50

Bábel

3.1

Trikál József:

L!
Gászárné Dávid Margit:

V

Szép Ernő :

Kozma Andor:

Az ügyetlen
Csekey István :

!.©ó

Bmöe? éa felsőbbrendO

Az élet arca

Az élet diadala

Klárika doktor
Shaw Bernhard .

Molnár Jenő:

Pásztor József:

ö.1

4.'

Szomory D e z s ő :

6,!

I0J

Tabán
Barta Lajos:

Takáts Sándor:

Árky József:

Lakatos László

húron

Tariei

3.

4„

Móricz Zsigmond:

Rusztaveli :

Garády Viktor:

És mégis szép a ullég

Őszi utazások a uörös
pgsfaHoisln

DUO
Kaczér Illés:

Lázár István:

Krúdy Gyula:

Forró Pál:

Mély

Casanova

Káinoki Izidor:

Újhelyi Nándor:

Gábor Andor:

Fenyő M i k s a :

Egység felé
Cholnoky J o n ö :

Földrajzi képek

l

