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A moszkvai nagy színpadon, amelyen
az áilaimkonferencia jelenetei következnek
most nap-nap után, valóban változatos a
műsor. Tegnap Kerenszki é s Kornilov általános érdeklődést keltő bemutatkozása
volt soron. Kerenszki elmondta, hogy minden áron győzni akar, Kornilov pedig kijelentette, hogy nem bizik a győzelemben.
Felszólalása valóságos Kasszandra-jóslat
volt, de természetesen senki nem akar hinni a jóslatnak — Oroszországban. Így kezdődött a moszkvai állami színjáték; egy kis
összeütközéssel Kerenszki és Kornilov között. Mig Kerenszki békebarát elveit kezdi
feladni az antant tiszteletére, addig Kornilov a sereg nevében a békemozgalom
élére szeretne kerülni... Mikor az Uranus
körül rendellenességek kezdtek mutatkozni, akkor pontosan és időre megjött a Neptun. A moszkvai színpad égboltozatát már
erősen figyelik és lehet, hogy Kerenszki
csillaga hamarosan letűnik . . .
Aztán az érdekfeszítő premier után, a
második napon Kaledin tábornok, a kozákok hetmanja beszélt. Ja a kozákok, ezeknek mindent szabad, mint a néhai kínai
császárságban a nyolcvan éven felüli aggoknak. Ezek sárga ruhát ölthettek magukra és viselték a császári család színét;
a kozákoknak-szaibiad a háború folytatását
követelni a „tökéletes győzelemig", vagy
bisz gromohoj. Ugy látszik, ők is a végét
járják. — Majd felszólalt Gseidze, komor
körszíakállával is szimbolizálva a gyászos
•helyzetet. Nem kért győzelmet, csiak jobb
szállítást, uj adókat, agrár-reformot és a
nemzetiségeknek önrendelkezési jogot. —
Cseidze kétségtelenül nagyon népszerű
ember Oroszországban, óriási hatalma és
befolyása van, jó szónok, de kérni, vagy
követelni nem tud. Hiába" lépett színpadra,
a deus ex machina visszafelé sült el, mert
épen amikor a nemzetiségek önrendelkezési jogát kérte, akkor vonultatták fel Helsingforsban a lövészeket, a gárdaezredeket, a kedvelt kozákokat és az ágyús ütegeket, hogy a finn országgyűlést ha összeül, szétjjavarják. Sőt ugyanakkor, tálán
azon a napon, rendelte el Kornilov, hogy
az ukrajnai munkástanács, tagjait vonultassák be katonai szolgálatra.
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Eddig azért a főszereplőkkel még csak
meni a dolog. Ho'l a jobb oldalon éljeneztek, hol a baloldalon. De aztán kezdenek
most a snellőzöttek is szóhoz jutni és nam
igazodnak a sugó után. Gucskov, a volt
hadügyminiszter ,addig áradozott keservében (f. i. abbeli keservében, hogy csak
„volt" hadügyminiszter), az ország bajairól, amig egyszerre csak azon vette észre
magát, hogy az orra előtt leeresztették a
függöny, — vagyis az elnök megvonta tőle
a szót. Ezután mindjárt megint Kerenszki
jött, aki a jelenésre hozta magával Wilson
szövegét.
Eddig szólnak a nagy színjátékról a
jelentések. Külső helyzetkép: a városban
általános sztrájk van, a közúti kocsik megállottak az utcák közepén és lesik, hogy
barrikádokká avanzsáljanak elő, A kontódia
még tart, a nézők várják a végét, a szereplők pedig azt hiszik, hogy tudják a végét. Lehet, hogy a nézők végre is kifogynak a türelemből és nem hagynak tovább
a bőrükre játszani, hirtelen fogják bevégezni a kcimádiát. de ugy, ahogy a komédiások sehol sem várják.
PÉTER VÁR: A moszkvai munkástanács elhatározta, hogy az állami konferencia elleni tiltakozásául proklamálja az általános sztrájkot. A közúti vasút alkalmazottai nyomban beszüffiístték a munkát és a
kocsikat kinithagyíáík az utcákon.
Zürich, augusztus 29. A Neue Ziircher
Zeitung jelenti Pétervárró!: Kornilov generalisszimusz elhatározta, hogy az ukrajnai
munkás- és katona tan ács összes tagjait
katonai szolgálatra hívja be, mert őket
1 iádkötefeise'knek tekinti.
Moszkva, augusztus 29. Az államkonferencia tegnap esti ülésén Gucsikov volt
hadügyminiszter a háború ellen foglalt állást. Kijelentette, hogy a háborút rosszul
folytatják és nemcsak hogy rosszul folytatják, hanem egyáltalán nem is folytatják.
-— Nem tudóim, — mondotta, — hogy
el fogjuk-e veszteni a háborút, de minden
je! a vereségre mutat.
Lefestette ezután azt a veszedelmet, a
mely a nemzeti gazdaságot és ipart fenyegeti és kijelentette, hogy az aggodalom és
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•elégedetlenség a társadalom miniden rétegében észrevehető. Miután Gucskov hoszszasan vázolta a birodalom súlyos helyzetéi, az elnök megvont? tőle a szót, ami a
jobboldalon igénk tiltakozásra vezetett.
Ezután. Kerenszki olvasta fel Wilsonnak,. a kongresszushoz intézett üdvözlő táviratát és felkérte Terissosemko külügyminiszteri, hogy az amerikai nagykövet utján
-i kongresszus köszönetét tolmácsolja az
elnöknek.
Moszkva,
augusztus 28. A Pétervári
Távirati Ügynökség jelenti: Az állami konferencián Kornilov főparancsnok után több
felekezeti szervezet képviselője beszélt. Azután Kakáin tábornok, a dóni kozákok hetman ja és" a kozákcsapatok tanácsának megbízottja lépett a szónoki emelvényre és felolvasta a
kozák csapatok
határozatát.
amely elsőben is a háborúnak a tökéletes
győzelemig való folytatását követeli a haza
érdekében, a szövetségesekkel való szoros
együttműködésben s e célok elérésére a következő rendszabályokat javasolja:
1. A hadseregből kizárják a politikát
és formális tilalmat adnak ki a hadseregnek gyűléseken való részvétele és egyesületek alakítása tógában.
2. Az ezredek valamennyi tanácsát
és bizottságát fel kell oszlatni.
3. A katonák jogairól tett nyilatkozatokat revideálni kell.
4. Szigora intézkedésekkel, amelyek
érvényessége a mögöttes országrészre is
kiterjed, meg kell erősíteni és szilárdítani
a fegyelmet.
5. Vissza kell állítani a parancsnokok
büntető hatalmát.
i
E határozat felolvasását zajos tetszéskiáltásokkal fogadta a jobboldal, a baloldal
•azonban hevesen tiltakozott ellene és több
izben pisszegett is.
Az egész baloldal viharos élienzése közben lépett ékkor az emelvényre
Cseidze,
Oroszország .munkás- és katonatanácsának
elnöke. Lelkesen kiáltották feléje:
— Éljen az orosz forradalom vezére!
Cseidze
számos demokratikus szerved e t nevében nyilatkozatot olvasott fél, p
melv szerint csak a forradalmi demokrácia
tevékeny segítsége biztosíthatja a hadsereg
és az ország sorsát, mert a demokráciát
nem lehat, elválasztani a forradalmi országtól és csak a széles néptömegékre támaszkodó hatalom mentheti meg az országot
válságos helyzetéből és győzheti le a kii hő
és belső ellenséget. Az egyesült forradalmi
demokrácia fe'ismerte, hogv az ország tóérdekei és a forradalom a következő rend.
szabályok azonnali megvalósítását kövteli:
L Az élelmezési kérdésekben
a kor
monynak ragaszkodnia kell erélyes politikával a gabonamonopóliumhoz- és a mezőgazdasági termények árának megállapításához.
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2. A kereskedelem,
ipar,
honvédelem
személyek, akár társaságok részéről,
és muníció gyártás terén radikális intézke- j
5. A hadsereg szervezetére
vonatkodések szükségesek, melyek a száMitást
zóan külön-külön meg kell állapitani a
szabályozzák és az ipar termelőképesséparancsnokok, a polgári meghízottak és
gét emelik.
a hadseregek szervezeteinek jogait és kö3. A pénzügyek terén szükség van a
telességeit.
jövedelmi és hadinyereségadóról szóló tör6. Az ideiglenes kormány
nyújtson
vények szigorú alkalmazására, az örököbe törvényjavaslatot arról, hogy
minden
södési adó reformjára és uj adókra, künemzetiségnek
joga van dönteni
sorsáról.
lönösen a fényűzési cikkekre. A kölcsönök
A végleges intézkedéseket az alkotmánykérdésében erélyes intézkedések szükségyűlés teszi meg.
gesek megfelelő
kényszerrendszabályokCseidze azzal a felhívással fejezte be
kal.
nyilatkozatát, hogy támogassák az ideigle4. Agrárreformokhal
meg kell akadá- nes kormányt és teljes hatalmat adjanak
lyozni minden földvételt, akár magán- neki.

Az olaszok nagy támadási
napja vereséggel végződött.

— A San GabWeteérí elkeseredett harcok folytak. — Ellenséges repülők Triesztet bombázták. —
BUDAPEST, augusztus 29. (Közli a mi- jj eleit tüzérségi előkészítés nélkül indítottak,
niszterelnöki sajtóosztály.) A 11-ik Isonzót-iizür kkel fojtottunk el.
csata küzdelmei tegnap különös hevesséEgy hatalmas olasz támadó hullám
get értek el. Az olasz támadás elitbe még íHjrz.tÖi keidére és a
Wippaioh-völgytőí
erösebb veit, nr'nt ,az előző napokon. A északra akart utat törni. Hatásos tüzérgyőzelem kétséget kizárólag a mi fegyve- régi előkészítés után délben az ellenséges
reinké volt. A baksizza -lieíligengeísti íen- gyalogság tört előre vonalaink ellen. Az elstken az ellenséges támadás ereje, melyet lenségeit a gürízi temetőnél és Graziguánál
minden kaliberű ütegeik pazarló tüzelése tá- ütegeink kiváló hatása, amelyeket általámogatott, mIndánefrelött a Kalis és a po- ban nagy rész illet a tegnapi sikerekből,
dolonki íeru'.et elton irárjyuít. Orák hosszat hátrálásra kény szentet te, A Ssin-harcvotartó súlyos harcokban vitézeink teljesen italnál az ellenséget csaik ember ember elmegtartatták fölényüket. Az erösiíéseíklkel leni elkeseredett küzdelemben tudtuk viszszakadatlanul táplált ellenséges tömegekkel sz? verni, amelyben különösen az északszemben az utolsó olasz támadást késő éj- csehországi második vadász-zászlóalj és a
jeli vertük vissza. Különösen hevesen tom- 9íí. horvát gyalogezred harcosai tűntek ki.
bolt a harc a Mcpíe san Gabriele birtoká- Szűk herei területen ott 7 olasz ezredből
ért, amelyért már n-pek óta heves küz- ejtettünk foglyokat. delmek folytnak. Midén az esti órákban az
A Karszt'fensikon nagyobb hadi tevéészaki lejtőn egy olasz hatícsoportnak sikbrüilit állásainkba behatolni, a 29. neusau- kenységre nem került sor.
Triesztet ismét megtámadták olasz redeci, 34. kassai és 87. cilli-i ezred ellentápülök.
A városra dobott bombák említésre
madást kezdett és felmorzsolta. Egy másik támadást a Mente saui Gabrieletcl méltó kárt nem okoztak.
északkeletre, amelyet közvetlenül
éjfél
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

A Susifa-vö i y két oldalán visszavertük
a romá lókat és az oroszokat.
BUDAPEST, augusztus 29. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.' Mackensen vezértábcu nagy
hadesopoí tja:
Fokiamnál
harcoló szövetségeseink tegnap rohammal
elfoglalták Mongolul falut é s az ellenséget
a helységtől északra fekvő magaslatokon
át visszavetették. A zsákmány több mint
1000 foglyot, 3 ágyút és 50 géppuskát tesz
ki.
József főherceg vezérezredes
arcvonala: A Putna és a Sutba-völgyben román
osztagok eredménytelenül tapogatóztak előre. Oknától délre osztrák és német csapatok elragadtak az ellenségtől egy magaslatot; 600 foglyot szállítottunk be. Ellenltáma{fásokat vissz a ver tünk.
Lipót bajor herceg vezártáboirinagy arc
vonala: Nem történt különös esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

BERLIN, augusztus 29. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Nem volt nagyobb
.harci tevékenység.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Az Ojtozl-völgy mindkét oldalán sziléziai é s osztrák-magyar csapatok
néhány
magaslati állást rohammal elfoglaltak és
Grodesciíöl északkeletire erős ellentámadásokat visszavertek, több mint 600 foglyot
szállítottunk be. A Casinu és a Putna-vöígyek közötti hegyi arcvonal ellen a románok több helyen előretörtek anélkül azonban, hogy eredményt értek volna el.
Mackensen
vezértábornagy
hadcsoportja:
A középső Szereiktől
nyugatra
fekvő hegy szorosban hátsó tüzérségi előkészítés után porosz, szász és meckletibitrgi
zászlóaljak utcai harcokban
elfoglalták
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Muncalul falut. A megvert ellenséget a
Su sít a-völgy mindkét oldalán több vonalon
át észak felé visszavetették. A támadás
lendületén az erős orosz-román ellentámadások megtörtek. Az ellenség több mint
1000 foglyot, 3 ágyúit, 15 géppuskát vesztett és érzékeny véres veszteségeket szenvedett. A foksanl—adjudoului-iiouí vasútvonaltól keletre a tüzérségek harci tevékenysége élénkebb volt, mint az utóbbi időben. Különösen a Vardar- és a Doiran-tó
között a Nidzoplanina lejtőin előtéri csatározások a bolgárokra nézve eredményesen
végződtek.
LUDENDORFF, első föszállásmester.

A németek sikeres
előretörése flandriában.
BERLIN, augusztus 29. A nagy főhadiszállás jelenti: Viharch esős időjárás kövhkfazt'étani a tűztevékenység
csaknem ,
mindenütt, szűk határok között
maradt.
Számos felderítő előretörésünk foglyokat
és zsákmányt eredményezett.
Rupprscht trónörökös hadcsoportja:
Flandriában Langemarck és Holebecke között este feléledt a tüzérségi harc. Egy
előretörésünk kivetette az angolokat a Frezenbergtol délkeletre elért behorpasztásbóí.
A német trónörökös hadcsoportja:
Verdim előtt a tüzérségek
tevékenysége
csalk a Maas keleti partján, Beaumont és
Drmlcup között volt erösebb,
Albert württafnbergi herceg hadoeopertja: Viszonzásul Thiasucourt lövetéseért
Ncvián aux P r é s t és Pont a Mewssont nagy
távolságból tüz alá vettük.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
A h á b o r ú alatt nem hívják össze
sz o r o s z alkotmányozó gyűlést.
Zürich, augusztus 29. A Central News
pétervári értesülése szerint Kerenszh; nem
akarja összehívni az alkotmányozó nemzetgyűlést s az a szándéka, hogv legalább egyévi© elhalasztja azt. mert ugy vélekedik,
hogy Oroszország sorsáról csak a háború
után lehet dönteni.
A belga szocialisták n e m vesznek
részt a stockholmi konferencián.
Rotterdam, augusztus 29. Az angol lapok jelentik: A népietek Belgium megszállott területen felszólították a belga szocialistákat, hogy vegyenek részt a stockholmi konferencián. Bertrand, a belga szocialista párt vezére azt válaszolta, hogy őt)
nemi vehetnek részt a konferencián a párt
felhatalmazása nélkül, ilyen felhatalmazást
pedig nem kaphatnak, mert a német hatóságok megtiltják a pártgyüléseket. E nyilatkozat után a német hatóságok megengedték, hogy a szocialista párt gyűlést
tartson és az ülésen teljesen szabadon tárgyaljanak. Néhány nappal ezelőtt -meg is
tartották a gyűlést, amelyen 400—500 képviselő volt jelen. A gyűlés kimondotta,
hogy tiltakozásul a belga néppél szemben
tanúsított bánásmód ellen, nem vesznek
részt a stockhomi konferencián még akkor
sem, ha az angol, francia és ojasz szocialisták meg is jelennek ott. A határozat ellen csak ketten, szavaztak.
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R nőtisztviselök is tagjai lehetnek a Magántisztviselők
Egyesületének.
— Jelentés a beszerzési csoport működéséről.
(Saját tudósítónktól.)
A Magántisztvise
tők Egyesülete népes taggyűlésit tartott ,szerdéri este 9 áriakor Wimmejr Fülöp elnök léséve:. Az illésen az egyesület beszerzési csoport •
jónak eddigi működéséről tettek jelentést,
ni,9jd elh,utánozták, hogy ,az egyesületbe a nőtisdt viselőket i»s fölveszik .tagokai, amit az
alapszabály,ok eddig uem engedtek meg. Végül Wimmer Fü'ilöp jeföntette; liogy az iparosok és l.ere'.ske'd<l.s pártja ímegalakiult s az uj
politikáé alakulás részére az egyesület tagjainak támogatását kérte. Az ülés lefolyásáról
az alábbi trdésdíásurik száanol he:
Winrmdr Fülöp elnök üdvözli a me,/jelen
ifiket s az ülést megnyitja. Röviden vázolja,
mik azck az ügyiek, a',nviket taggyűlés keretében kívántuk letárgyalni, majd jelzi, hogy
néhány hét előtt 'az /egyesület kebelében külön beszerzési csoportot, alakítottak. Kéri
Klein Jémöá pénzt áru dkoi, hogy referáljon a
beszerzési csoport eddigi működéséről.
Klein János jelenti a facl osztás ügyét és
hegy a beszerzett famennyiségből már az
első héten 20 öl visszamaradt. A gabona
bevásárlást közben letiltották, tőhát a beszerzési csoport is csak ugy tud gjahonát vásárolni, mint a magánosok. A kokszra voro'atIkoizó'íag kürti, hogy eljárt n közélehnraási
bivatuknál, ahol Balogh Károly Ígéretet tett
orra, ihogy a szükséges mennyiséget báróim
részletben (kiutálja a.z egyesületünk.
Antal Károly ugy tudja, koksz csak abban az esetben lesz, ha a gázgyár fog tudni
szenet szerezni. Arra vonatkozólag, hogy 20
Öl fa visszamaradt, megjegyzi, ennek nem
az a konzekvenciája, hogy a fa sok. hanem
liogy- az egyesület sok tagjának nem volt
pénze, amellyel a fát kiválthatta volna.
Kérdi, nem-e lehetne módozatokat találni, a
melyek mellett a családos tagok részletekben fizetnék meg a beszerzési csoportnak a
beszerzett áruk árát.
Wimmer Fülöp: A beszerzési csoport
mindjárt kezdetben ugy alakult, hogy kimondta, ez az egész dolog csak ugy indulhat,
ha nem hiteleznek és spekulációs vételeket
nem csinálnak. A főnökök tartsák kötelességüknek, hogy beszerzési előleget adjanak alkalmazottaiknak,
Klein János ezután jelenti, hogy az egyesület a várostól ezután minden szerdán kap
halat. Ma például 50 kilogrammot kaptak, a
mit a jelentkezők között, szétosztottak.
iSzász Ernő azt tartja, Antal Károly propozíciójával lehet foglalkozni ugy/hogy azok,
akiknek nincs pénzük, főnöküktől kötelező
erővel biró irást hozzanak. Ezt a pénztárnok
elsejéig aztán mint pénzt kezelné.
Wimmer Fülöp az indítványt ebben a
formájában maga is nagyon megszívlelendőnek tartja. Kéri annak elfogadását. A gyűlés egyhangúlag hozzájárult az indítványhoz.
Klein János kéri, hogy a tagok bevásárlási könyveiket adják be, hogy ujat adhassanak helyette a közélelmezési hivatalnál.
Wimmer Fülöp sajnálkozással jelenti,
íiogy az intézőbizottságban máris történt né-

—

hány változás. Fekete Mór elköltözött Szegedről, Balaki Károly pedig bevonul katonának. Az intézőbizottság két nagyon agilis
tisztviselőt vészit bennük. Kéri ezután, hogy
válasszák be az intézőbizottságba Fenyő Mátyást, Schlesinger Sándort és Geiszler Jenőt.
A gyűlés ehhez egyhangúlag hozzájárult.
Wimmer Fülöp ezután jelenti, liogy* az
utóbbi időben mindig több nőtisztviselő jelentkezett az egyesületbe való felvételre. Ez
az alapszabályokkal ellenkezik ugyan, de addig is, amig az alapszabályokat módosítják,
kéri kimondani, liogy az egyesület szívesei
látja a nőket s mint pártoló tagokat fölvesz:
és rájuk is kiterjeszti á jogokat. A gyűlés
ehhez az indítványhoz is hozzájárult. Ez
után üdvözli az uj tagokat. Az utóbbi időben
ismét mintegy 100 tag vétette föl magát az
egyesületbe.
Végül jelenti, hogy a tárgysorozat utolsó
pontja egy politikai kérdés. Megbízták azzal
liogy a kereskedők és iparosok pártjának
propagandát csináljon. Azzal kezdi, hogy
mint a blokk fölkérésénél, most sem kívánja,
hogy az egyesület, mint olyan, politizáljon.
Kéri is ennek újból való kimondását. Az egy.
nek azonban politizálhatnak és politizálnak is.
Ezekhez az egyénekhez fordul tehát, amikéi
röviden vázolja az uj politikai alakulás célját.
Nálunk régi idők óta nagy hiba. hogy :
közjogi jelszavakkal akarunk élni. Ezek megölnek mindent nálunk, ahelyett, (liogy közgazdasági kérdésekkel foglalkozva igyekeznénk megerősödni. A sok közjogi jelszóhoz
most uj jött, a választójogi. Most ez akar
dominálni minden munka tölött. Ugy tartja,
minden kereskedő és iparos már születésénél
fogva liberális, demokrata. A választójog
kérdését tehát ettől a párttól nem kell félteni s éppen ezért ez a párt az uj közjogi
jelszót is ki akarja küszöbölni. lEz a párt
egyedül közgazdasági alapon áll. (Helyeslés.)
Kéri az egyesület tagjait, akikre az uj párt
elsősorban számított, hogy támogassák az u.i
alakulást. Nyilatkozatot most nem kiván,
majd arra lesz nföd, most csak a figyelmét
akarta az egyesület tagjainak fölhívni az uj
pártra.
A gyűlés ezt tudomásul vette, amivel a
megbeszélés véget is ért. Tiz órakor az intézőbizottság külön ülést tartott, amelyen adminisztratív ügyeket intéztek el.
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A pápa békejegyzéke.
Ziitvch, augusztus 29. Rómából jelentik
a Stampá-nak: A pápai békejegyzék elfogadására igen megjavultak a kilátások. Eddig
két kormánytól érkeztek a pápához a jegyzék kiegészítésére
vonatkozó kérdések.
A newyorki béketüntetések
Anglia ellen Irányultak.
Genf, augusztus 29. A Radio-ügynö' ség
jelenti: A newyorki polgármester betiltotta
a sürün megismétlődő tüntetéseket a béke
mellett, amelyeket főként szocialisták és
irek rendeznek, mert e tüntetések egyuttai
felhasználják arra. hogy hangulatot c háljanak Anglia ellen.

A csengelei várostanya
hires asztala.
Csengéié, augusztus 29.
Az asztal, amelyen ezt a cikket irorn, egyike a legnevezetesebbeknek Szegeden. Hajdanán, idestova tiz-ihusz éve már, innen kormányozták ezt az egész várost, pedig nincsen zöld
posztóval beterítve, s nem is volt rajta sohasem egyéb hófehér abrosznál. És emberemlékezet óta itt áll már a „csöngőiéi várostanya"
borókafenyővel árnyékolt verandáján.
Egész legendája van ennek a vendéglátó
fehérasztalnak. Az egyik történetet, amelynek
mégis csak ő a főszereplője, mindjárt is ideiktatom:
Boldogemlékezet ii Pálfy Ferenc volt Szeged polgármestere. (Mint minden •elődje és
utódja, ő is nagyon megszerette a csöngőiéi
magányt, amely az idők multával m á r a legnagyobb jóakarattal sem volt magánynak nevezhető. De akik idejöttek, mind föltétVn
urak voltak és magyarok- Szer: tték a jó konyhát, jó bort és a irtyát. A csöngőiéi várostanya pedig nem szűkölködött egyikben sem,
soha. Az itt főzött tnróscsuszák után a muszkacár is megnyalta volna a száját, a bora pedig hires volt messzeföldön. Jött is ide szívesen mindenki, aki csak tehette...
Vacsora után összeültek az urak a verandán és bor mellett folytatták a szórakozást.
Hatalmas tarokkpariik folytak, amelyekben
gyakran ezresek is szerepeltek.
Az egyik ilyen izgalmas kártyacsata közben történt, Ihogy Pálfy polgármester bemoneít egy tiz figurás partit. Ellenfele — ugy
mondják — éppen Kállay Albert főispán
volt. Amint meghallotta a bemondásokat,
nyomban kezdte is fölsorolni utána a figurákat, amelyeket egyenkint is. összesen is nyomban m e gkont rázott.
Ebben a pillanatban jön a majorosgazda
elfúló lélekzettel. Megáll Pálfy polgármester
előtt és ijedt arccal szál:
— Nagyságos uram, most jött az értesítés,
hogy ég az egész tápéi rét.
Pálfy elsápadt egy kissé, de rögtön
utána intett a majorosnak, hogy mehet. Imponáló hidegvérrel szólt:
— Ilyen pechet! . . . Te itt mindent meg*
—kontrázol és kinn az egész vagyonom ég.
És játszott tovább, szemrebbenés nélkül,
hajnalig.
. . . Az asztal még most is a régi. Gyakran vannak vendégei, ha nem is ugy mint régen s ha mások is. A gazdagsága is csak olyan
mint volt és mellette ülve még ma is föl tud
csapni a jókedv lángja. Ez a hely boldog sziget a nagy világégésben; nincs ami emlékeztetne rá. Egész könnyen el lehet felejteni a
város és Völgyesi János gazdász jóvoltából.
Sokan vagyunk; számszerint tizenketten.
Egyöntetű a megállapítás, liogy a kirándulás
jól sikerült. Mindent megtaláltunk, amit csak
kerestünk; valaha tényleg csudás idők járhattak erre, ha a közbejött három év után is maradt belőle izelitő.
Várady főszámvevő éppen most mondja
ragyogó arccal, a hatalmas tál paprikás csirkére tekintgetve:
— Ha Lloyd George ezt láthatná! . . . Biztosan megütné a guta dühében, hogy igy kudarcot vallott kiébeztetés'i terve! . . .
A vad,réce-sült és a turóscsusza. no meg
a jó bor nem kevésbé lelkesítőieg hatnak a
kedélyekre. Az éjszakába belecseng a nóta és
a vén fenyőfák vidáman, hiztatólag integetnek befelé illatos ágaikkal. Mintha mondogatnák csudálkozva, mesélgetve:
— No nézd már . . . éppen ugy, mint régen! . . .
És hámnldoznak jóleső szeretettel az aszta] felé, ahol Csikós Jenő éppen a mult időkről
mesélget feleségének.
Több szó nem is esik ettől kezdve a háborúról. Csak amikor már a kocsiban ülünk,
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hogy az állomá- felé mmijünk, ötlik szemünkbe a liáf e! u. A lovakat . r.;sz fogoly hajtja
szelíden. És az utálok csintalanul fülébe éneklik a vörös ördög nótáját. És a hunyó
hold csak néz véres komolysággal a földre,
amelyen annyi vér folyik mostanában es oly
kevés a béke.
(*. i)

— Budapesti tudósítónk telefonjeleníése. —

kozákezred is Helslngiorsb érkezett s kividé nagyszámú iovasság. Ha a kormány
tilalma ellenére összeül a finn országgyűlés, akkor nyomban kihirdetik egész Finnországban a hadiállapotot.
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Nincs kegyelem
az árdrágítóknak,
A belügyminiszter rendelete a városokhoz.

(Saját tudósítónktól.) Ugrón Gábor belügyminiszter szerdán
következő körrendeletet küldte a szegedi polgármesteri 'hivatalhoz:
Ma már fölösleges megokolni, hogy a
magyar nemzetnek a léteért folytatott erős
küzdelmében minden munkás kezére szüksége vari. A magyar nemzet e hősi küzdelme
parancsoló!'ag megköveteli, hogy mindenki
azon a helyen, ahová sorsa állította (a c:a
tatéren, hivatalban, tisztségben, gyárban,
műhelyben, az eke szarva mellett vagy más
belyiiít) minden erejével töltse be azt a
munkakört, amely hivatása. Senki egy órára sem odázhatja el ki szabott munkafjiadatának megoldását anélkül, hogy az összességnek. a köznek ne ár.son. 'Ebből- az okból
viszont senkit egy órára sem szabad, indok
nélkül munkaköréből elvonni. Nem szabad
munkaidőben elvonni munkafeladatától az
.xfy ui munkás, dolgos embert, akinek a hatóság előtt folyamatban levő, tárgyalandó,
vagy már el js tárgyal: ügye halaszthatatlan intézkedési nem igényel. Ezért elrendelem, hogy a rendőri büntető bíróságok:
1. a mezőgazdasági, gyári, műhely- és
minden más munkás ellen, továbbá kisgazdák, iparosok s mesterek ellen folyamatba
tett vagy teendő minderi elvan kihágási
ügynek tárgyalását, amely csakis az ügyfeleknek és tanuknak megidézése vei fejezhető be és amely nem tartozik a .háborúval
kapcsolatos, vagy azzal összefüggő és e
m'att soTonkivül elintézendő kihágási ügyek
közé: az elévülési időn beliil olyan időre
halasszák, amikor a mezőgazdasági, illetőleg gyári stb. munkák szünetelnek vagy befejezés- nyernek;
2. az emiitett egyének ellen jogerősen
megáll lapított
szabadságvesztés
(elzárás)
büntetés végrehajtását a fentebbi okokból is
hivatalból 3 hónapra halasszák el. és 3 hónap múlva is az elévülés kikerülésének tekintetbe vételével az elzárás csak akkor
veendő foganatba, ha az elitált halaszthatatlan mezőgazdasági vagy hadi célt szolgáló más munkát nem végez.
•Kivételt képeznek természetesen a
notorius csavargók, szokásos bűntettesek, közveszélyes munkakerülők és általában, akik a közrendet
és közbiztonságot
veszélyeztetik,
valamint az árdrágítás miatt, nemkülönben a hadiállapottal kapcso• B«*HS(R«R9l>
latban álló. azzal összefüggő kihá^éli jelentés az Isonzó-csatáról.
gás miatt elitéltek, akiknek büntetése csak kivételes esetekben haA sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar
lasztható
el.
Távirati Irodának:
Azok
ellen,
akik csak pénzbüntetésre
A felső Isonzónál levő Seiotól a Wipvannak elitélve és abban a helyzetben vanpaelTg tegnap ismét erős harcok voltak. nak, hogy bár az tőlük közadók módiára
Az ellenséget mindenütt Visszavertük.
be nem hajtható, de azt mégis lefizethe ikes ezi épen azéní nem teszik, mert tudják,
Hadiállapot Finnországban,
hogy a pénzbüntetésüket helyettesi tő szaBerlin, augusztus 29. A pétervári ideig- badságvesztés végrehajtása hivatalból elhalenes kormány — mint Helsingforsból laszt: tik, az átváltoztatott szabadságvesztés szintén végrehajtandó. E rendeletemet
Stockholmiba érkeze:
\urek közlik — a azzal a felhívással közlőim, hogy azt a renlegerősebb eszközökhöz folyamodott, hogy dőri büntető bíráskodást gyakorló elsőfokú
elfojtsa Finnországban a függetlenségre bíróságokkal haladéktalanul közölie és a
irányuló .törekvéseket. A kelettengeri flot- tiszti főügyésznek másolatban ad.ia ki. Az
I. fokú rendőri bíróságok tartoznak e renta főparancsnoka Helsingforsbian van és deletemet a vád képviseletével megbízottal
szombaton több izben tanácskozott a csa- közölni. A miniszter helyett Palugyay álpatuk parancsnokaival. A negyedik doni lamtitkár.
(Wekerle befejezte bécsi tanácskozásait.) A Bud. Tud. jelenti Bécsből: Wekerle
ma délután a kiilügyminíszteriuimban tanácskozott gróf Czermnnel, azután meglátogatta Seidler osztrák miniszterelnököt,
báró Burjánt és Stöger-Steiner hadügyminiszteri. A miniszterelnök éjjel hazautazott. Dr. Gratz Gusztáv és Szurmay Sándor Lécsi tanácskozásai szintén befejezést
m ertek. Gratz és Zichy délután hazautaztak. báró Szurmay éjjel utazott haza.
(A képv'se'őház ifoszsüíése.) A Bud.
Tud. illetékes helyről arról értesül, még
nem történt végleges döntés, hogy mikor
ül össze a Máz, hogy a Wekere-kormá.iy
bom,utálkozzék. Döntés 'valószínűleg a leg
közelebbi napokban történik, amikor We
ker'e a Ház összehívása ügyében érintkezésbe szándékozik lépni a Ház elnökségévé!. A -főrendiházban előreláthatólag két
nappal később fogja elmondani Wekerle
programját,
(Tisza a íláz ülése előtt visszajön a
frccijTők) Gróf Tisza István a Ház 10-iki
ülése előtt néhány nappal "hazaérkezik. A
munkapárt akkor fog határozni a Wekerlekormánnyal szemben tanúsítandó ma g a tar
tájáról,
(Az Osztrák-Magyar Bank szabadal
mának meghosszabbítása.) A „8- Órai Újság" jól informált helyről arról értesül,
hogy aktuálissá vált az Osztrák-Magyar
Bank szabadam ínak
meghosszabbítása.
Egyelőre a tárgyalások intern jellegűek
lesznek a két kormány é's a jegybank vezetősége között. Az a terv, hogy a bank
szabadalmát .a kiegyezéshez hasonlóan busz
évre hosszabbítsák meg. Az ércalap kiegészítésére és az államnak adott kölcsön
visszafizetésére vonatkozó döntést a háború utánra halasztották. Bizonyosra veszik, hogy a Wekerle-koranány a húsz éves
meghosszabbítás elé nem fog akadályokat
árditeni.
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HELSINGFORS: A város környékén
20.000 főnyi csapatot és nagyszámú páncélos gépkocsit vontak össze. Az egész
országban lázas izgatottsággal várják a
nap eseményeit. Azt hiszik, hogy a finn
tartománygyiilés tagjai okvetlenül meg
fogjál: kísérelni a tanácskozás megkezdését
a katonaság fenyegető magatartása ellenére is. A katonaság parancsot kapott, hogy
amennyiben a laríománygyülé's összeül, kíméletlenül járjanak el.
SAJTÓHADISZÁLLÁS (Esti jelentés);
A Heiligengeiszt-jfensikon és Görz mellett
folytatódnak a harcok. Az ellenség seholsetm ért el sikert. Triesztet ma reggel 9
órakor egy olasz légi flotta újra bombázta,
A belvárosra ?0 bomba hullott, melyek nem
jelentéktelen tárgyi kárt okoztak. Két lakost megöltek, többen megsebesültek.
BASEL: A Ba'seler National Zeitung
jelenti Milánóból: Szimptomatikus jelentőséget tulajdonítanak annak a té'nynek, hogy
a hadi értékek az utóbbi napokban feltűnően hanyatlottak, mig a békeértékek
tetemesen emelkedtek.
ROTTERDAM: A Manchester Guardian jelenti: A gyapotkészietek erősen
csökkentek. A ter^eren vaíó behozatal
már nem fedezi az erősen korlátozott fogyasztást.
BERLIN: A WolÜHügynükség jelenti
29-ikén este: Sehoiseirn volt nagyobb harci
cselekmény.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Vilmos császár ina a nagyfőhadiszáJláson
meghallgatta Waldstaetten osztrák-magyar
tábornok és Dugov bolgár tábornok jelentését. Tegnap a császár fogadta Károly
király szárnysegédét, Trougier alezredexst,
STOCKHOLM: A Ruszkoje Voija jelenti: Ujabb oros z lovascsapatokat és páncélautókat küldtek Finnországba. A finn
taríornánygyülést az orosz kormány tilalma ellenére megnyitották.
GENF: A Journal de üenéve jelentése
szerint az antant holnap fog válaszolni a
pápa jegyzékére.

Ujabb 18.000 tonna
elsiilyesztése
Berlin, augusztus 29. A Wolff-ügynökség jelénti: Az Atlanti-óceánon buvárhajóink ujabban 18.000 bruttóregiszter tonnát
síiíyesztettek el. Az elsiilyeszitett hajók
között volt egy 5019 tonnás fölfegyverzett
angol gőzös.
A lengyel államfanács lemondott.
Berlin, augusztus 29. Posenből jelentik
a Lokalanzeiger-nek: Az egész lengyel államtanács lemondott, mert ugy vélekedik,
hogy politikai jogok hijjún nem képes a lengyel királyság érdekében eredményes tevékenységet kifejteni. A lemondott lengyel
tanácsosok elégedetlenek, mert elég sokáig
vártak, hogy hatáskörüket kibővítsék, de ez
nem történt meg s igy további működésüket
céltalannak tartják.
„ .
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ntásznap.

Azok, akik a honvéd népünnepélyen és az
ávkásznapon kint voltak és végignézték azt a
teméntelen sok látnivalót, amivel a rendezők
olcsó pénzért szolgáltak, bizonyára abban a
tudatban vannak, hogy népünnepélyen a közönségnek többet nyújtani nem lehet, Akik
igy gondolkoznak, csalódni fognak, mert a
szeptember tnásodiki utásznap nemcsak hogy
minden eddigi népünnepélyt felül fog múlni,
hanem olyan nagyszabású lesz, amilyet még
világvárosokban sem rendeztek eddig. A rendezőbizottság mindent elkövet, hogy a közönség jól érezze magát és egyáltalán nem kétséges, hogy ez feltétlenül igy is lesz, hiszen
a bizottság élén Nágel tlvlanó ezred, s. a honvédpótzászlóalj népszerű parancsnoka és neje
állanak. Az utászzászlóalj megbízásából Kom
lós főhadnagy és Babos hadnagy intézik
népünnepélyt, mig a látványos és szórakoz
a'ttó rész rendezésére Tamás Rezső hírlapiról
kérték fel.
A népünnepélyt megelőzőleg szombaton
este kilenc órakor viziesata és gyönyörű tűzijáték lesz a Tiszán. Az utászok egy szabályszerű vizi támadást mutatnak be világítópisztolyok fénye mellett, miközben a szebbnélszebb rakéták ezrei szaladnak a magasba,
hogy a szivárvány minden színében játszó
tiizkévéjük is bevilágítsa a . csodaszép vizi
harco*. fezoinbaton este kilenc órakor a ,Stefániát a katonai rendőrsélezárja és csak negyven fillér belépődíj ellenében bocsátják be a
nézőket. Az előre látható óriási tömegre való
tekintettel ezuoon figyelmeztetünk mindenkit,
hegy az ujszegedi hidon a tűzijáték alkalmával — biztonsági okokból — tilos az álldogálás.
A vasárnapi népünnepély délután fél háromkor kezdődik a virág-korzóval. A" menet a
korzóról a jSteíániáru megy. ahol az utászok
által veit badihidoh keresztül a túlsó parira
vonul. Három órakor a menet másik hadi in
don visszajön és ekkor a hidak szétnyílnak,
lrogy regatták felvonulása megrortérrnessén.
Marom órakor megnyílnak az összes étkezőhelyek és italmérések, úgyszintén a mutatványos telep is. Négy órakor kezdi meg az előadásait a Front kabaré és az ujszegedi oldalon levő Hippodrom is, A kabaréban négy órakor mesedélután lesz, amelyen Székely Háborúé mesejátéka is szilire kerül. Szánthóné Ladányi (Mariska növendékei énekelnek, BÖdöné Trinksz Paula tanítványai pedig táncolnak. Szeg hő Endre és Harsányt Miklós vig
és szomorú meséket mondanak a gyerekeknek.
Hat órakor a. szegedi tanulóifjúság tart érdekes előadást a kabaréban, este féltízkor pedig a színészek rendeznek kabarét. Fellépnek:
Oeskayné, l)éry, Kunosi, fezeghő, Ocskay, -Mató ny, Sugár, Harsányi, stb. Reich Egon műdalokat énekel, Bach Benő vívómester pedig
buzogány és tüz,fáklya gyakorlatot mutat
be. Ezen a kabarén Tamás Rezső konferál. A
zeneszámokat Kernek karnagy kíséri. A Hippodromban négykor és nyolckor az utászok
játszanak, hatkor és tizkor pedig a Kratejl
cirlcusz tagjai.
A m u t a t v á n y o s telepen lesz az u taszk iá 1-
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1 iíás, euiszda. panoptikum, lahhdohálás, hajó nunj laudiszt is megkapta, a kardokkal. Uj
és körhinta, hasbeszélő, jósnő, periszkóp, bala- kitüntetését azzal érdemelte ki, hogy a király
toni halászai, Undine, a vizitündér, pofozó parancsára Albániában megszervezte a katona
masina, síb.
otthonokat.
Pénteken és szombaton az utászok a kor— Szegeden nem engedték el senkinek
zón, a kávéházakban és vendéglőkben már a büntetését. A király ismeretes amnesztiaárulni fogják az Utászaibumot, amely nem- rendelete értelmében a királyi ügyészségekcsak a részletes műsort tartalmazza, hanem nél már megtörtént a kegyelemre ajánlott
bűnösök szabadonbccsájtása. Szerdán kérdést
egyéb szórakoztató olvasmányokon kívül még intéztünk a szegedi kir. ügyészséghez, hogy
kedves emlékük is lesz azoknak, akik az utász- kiket boesájtottak szabadon a szegedi ügyésznapon hozzájárulnak ahhoz, hogy a hadiár- ség területéről. Kérdéseinkre azt a választ
váknak télire meleg ruhájuk és cipőjük le- kaptuk, liogy Szegeden nem boesájtottak el az
amnesztia-rendelet értelmében egy bűnöst
gyen.
sem, mert nem volt olyan, akire a rendelet
alkalmazható lett volna.
Az Utásznap rendezősége felkéri azokat a
— A szegcdi pékek emeku akarják a
hölgyeket, akik az ünnepélyen közreműködnek, (sátorvezetők, elárusítók, stb.1) hogy a kenyér arat, A szegedi p e k e k szeiuan üclelőtt
Szilvégleges munkabeosztás és az árak megálla- küldöttségileg tisztelegtek dr. ,Somogyi
pítása céljából pénteken délután 5 órakor a veszter polgármesternél, akitől kérték, járuljon hozzá a kenyér árának 52 fillérre való
Stefánia-sétányon levő ,Front-kabaréban tartandó gyűlésen teljes számban megjelenni fölemeléséhez. A kérelmet az általános drágaszíveskedjenek. A virágkorzó rendezősége föl- sággal indokolták meg. A polgármester a küldöttségnek azt a választ adta, Ihogy adják bo
kéli azokat a gyermekeket, aki a virág-korzón
,
részt-ven ni óhajtanak, hogy csütörtökön dél- Írásban kérelmüket.
után 5 órakor a belvárosi óvodában jelenje— Üdvözkt a bukovinai fronirói. A bunek meg.
kovinai fronton küzdő szegedi katonáktól kedves levelezőlapot kaptunk. iFriedmann Dezső,
Siklósi
Szilárd, Goldberger Dávid és Szüt-s Mi— Gróf Hadik János Budapesten. Budahály
a
Délmagyarország utján üdvözletükéi
pestről jelentik, hogy gróf Hadik János élelmezési miniszter Bécsből szerdán reggel visz- küldik szegedi ismerőseiknek és azt irják,
hogy lankadatlan erővel törnek előre a muszszaérkezett Budapestre.
— A spanyol király súlyos beteg. Bernből ka után egész Bukovinában. Most, amint irják, gyönyörű helyen vaunak és jókedvűen
jelentik: A spanyal király állapota annyira töltik idejüket,
rosszabbodott, hogy ujabb operációra van
— Házasság. Polgár Annus, dr. Polgár
szükség.
Ármin táblabíró leánya és Homor László szá— A prágai érsek a német császárnál. zados a szegedi 5. honvédgyalogezredben szepA Wolff-ügynökség jelenti: A császár a nagy- tember 1-én délelőtt 11 órakor tartják esküvőfőhadiszálláson fogadta Huyn prágai herceg- jüket a belvárosi templomban.
érseket és a kíséretében levő dr. Krvpik pápai
— Kitüntetések. A király dr. Tóth Lajos
kamarást. A hercegérsek és a kísérője részt- főíörzsorvosnak a szegedi honvéd csapatkórvettek a császár ebédjén,
háznál a háborúban tanúsított kitűnő és ön— T ö m e g e s véríiascset Bécsben. Bécsbői feláldozó szolgálata elismerésein a Ferenc Jójelentik: Az osztrák fővárosban 320 vérhas- zsef-rend hadiékitményes lovagkeresztjét adoesetet jelentettek l;e az orvosi hivatalnak. mányozta. Tíeisz Ernő 3. honvéd huszárezredbei! hadnagynak a legfelső dicsérő elismerés
Ezek közül 98 ember meghalt. Megállapítottudtul adatott. '
s
ták, hogy a legtöbb megbetegedés romlott
— A temesvári kőzéleirnezés. Temesvár
vagy tisztátalan élelmiszerek fogyasztásának
tegnap tartott közgyűlésén Getnl József polkövetkezménye. A hatóságok minden intéz- gármester jelentést tett az ottani közélelmekedést m-egtfettek a járvány leküzdésére.
zési dolgokról is. Jelentésiének ezt a részét,
— Elutaztak a német gyerekek. A száz okulásul és tanulságul itt közöttük: A renlipcsei fiu és lány, akik két hónap előtt jöt- delet a városi lakosság havi fejadagját 7 kitek a vendégszerető fezeged falai közé, szer- logrammban állapította meg, de számitani
dán délután öt órakor tanáraik kíséretében lehet arra, hogy ezt 8 kiló 40 dekára fogják
elutaztak Szegedről. Szombaton este. mint azl felemelni. A három hónapra szóló lisztmegírtuk, hivatalos bucsut tartottak a kis né- mennyiséget előreláthatóan egyszerre fogja
megkapni a - város. A Közélelmezési Hivatal
niét diákok Szegedtől. Kedden este <Ji'- Somoujabb 45 vaggon lisztet utalványozott ki és
gyi Szilveszter polgármester vacsorát adott a
igy a város .kellő liszt a észlet tel rendelkezbúcsúzó németek tiszteletére, amelyen Trankve, a fejadagot a tegnapi nappal 6 kilogrammmann és Degen professzorok és Vorwerck
ról 7 kilóra emelte fel. Burgonyával eddig
kisasszony, a lányok felügyelője vettek részi, a lelhető legrosszabbul voltunk ellátva. Az
Szerdán délelőtt a 1>. M. K. E. palotájában őszi burgonya zár alá helyezéséről szóló
lefényképezték a kis német diákokat, akik rendeletet hamarosan kövein, fogja a burdélután hangos énekszóval, tömött sorokban gonyakészletek kötelező bejelentését tárgyavonultak a vasút felé, ahol két. külön kocsit zó kormányrendelet, melynek alapján remélkapták. Kedden lemázsálták a német gyere- hetjük,, hogy őszi és téli burgonya szükségkeket.
letünk fedezhető lesz. A zstirhiünv mindin— Öt mázsát viszünk magunkkal, —
kább érezhetővé váí.k, a hentesek még a
mondták vidáman a mázsálás után.
szomszédos vármegyék távolabbi részeiben
Két hónap alatt átlagban fejenkint 5 kilót sem tudnak hízott sertéshez jutni. A Közhízott a száz német, akik gazdag útravalóval élelmezési Hivatal a város részére száz diahagyták el vendégszerető szegedi házigazdá- rab sertést utalványozott és 45 darab már
ikat.
i
meg is érkezett. Á város ujabb felterjesz- Szegedi ügyvéd kitüntetése. Dr. Kor- tést intéz avégből, hogy a h itóság által besertések
kllhizlalá át
mányos Benő szegedi ügyvédet, az ellenség állítani szándékolt
szemes takarmány biztosítása által tegyék
előtt tett kiváló szolgálataiéi t, a király a ko- lehetővé. , A temesvári köztisztviselők kerronás arany érdemkereszttel tüntette ki, a vi- tész' edő csoportjának, valamint ihadbavo
tézségi érem szalagján. Kormányos, mint nép- n u l t temesváriak családtagiaiattk bérbeadót!
gazdálkodás
fölkelő hadnagy a háború kitörése óta teljesít parcellákon folytatett kerti
szép eredménnyel járt, amiért annak mi tél
katonai szolgálatot és az ellenség előtt tanúsíszélesebb körökben való kiterjesztésére fog
tott vitéz magatartásáért előbb már a Sifit-
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a város törekedni. Kávébabot már 3 hónap
óia nem kapuink; szeptember Írtől kezdve
hadi-kávé fog forgalomba kerülni, amelyből
a városokat is ellátják. A város tejellátását
hiányosan befolyásolja a szárazság folytán
előállott takarmányhiány. Különösen beváltak a tejközpont olcsó reggeliző és vacsorázó csarnokai. A két csarnok összesen
74.500 adag. tehát naponta átlag 2500 adag
tejterméket adott ki olcsó árakon.
— Hal dozás. A szegedi detektivtestii'et
egyik legrégibb tagja, Jenei István, kedden
hosszas betegség után elhunyt. Csütörtökön te
metik. Temetésén testületileg vesz részt a
rendőrség.
— Debrecenben beszüntetik a g á z - é s
viiiamvilágitást. Debrecenből jelentik: A városi
légszesz- és villomosüzem igazgatósága jelentést tett a városi tanácsnak, bogy a szénhiány,
miatt néhány nap múlva beszünteti a gáz- és
a rilUtmosámmszolgáltatást.
A város ebben
az ügyben a napokban rendkívüli
közgyűlést
hiv egybe. A közgyűlésen liir szerint elhatározzák, hogy a törvényhatóság, ha a kormány
nem segit a város szénhiányán, a királyhoz
fog fordulni kérelmével.
— A fehértói csatorna tisztítása ügyében
dr. Tnróczy Mihály főügyész szerdán a következő táviratot intézte a földművelésügyi miniszterhez: — Szegedi fehértói csatorna kitisztítására ottani 154426917. V. A. iratok szerint
katonai munkaerő kirendelését kérelmeztük.
A munkálatokat még az őszi esőzések előtt
végre kell hajtani, mert különben vetésekben
esetleg kiszámíthatatlan károsodás fog bekövetkezni. Erre való tekintettel korábbi föliratainkra sürgős intézkedést kérünk. Nem lenne-e célszerű részünkről az őfelsége különös
érdeklődését is képező e tárgyban a kabinetirodához is fölirati kérelmet intézni?
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— A szeszfőzdékben termelt szeszmenynyiség zár alá vétele. A pénzügyminiszter,
mint a hivatalos lap szerdai száma közli, elrendelte a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdékhon 1917 szeptember első napjától kezdve termelendő szeszmennyiség zár alá vételét a közszükséglet céljára .Az augusztus 31-ike után
teljesítendő szállítási kötelezettségek a rendelet értelmében hatályukat vesztik.
— A háború által sújtott leányok segitése.
A Zsófia főhercegnő védősége mellett alakult
és nevéről elnevezett Zsófia Leányegyesület,
hez, mint a háború által sújtott leányokat segitő országos szövetséghez oly nagy számban
érkeznek a háború által sujtotb leányoktól a
kérések, hogy a legnagyibb erőfeszítések mellett sem képes a segítségre szorult, s segítséget
érdemlő leányoknak helyzetén a kívánalmak
nak megfelelően segíteni. Ezért az egyesület
vezetősége kéri az igaz emberbarátokat, legyenek segítségére a jobb napokat látott s a
rettenetes háború által sújtott leányoknak.
Támogassák az igaz emberbarátok, a jobbmódu polgárok ezt a nemes és magasztos célt
szolgáló egyesületet, anyagilag, adjanak pénzt
viselt ruhát és cipőt, minden fillér, moly a humánus cél javára befolyik, fájdalmat enyhítés fájdalmasan sajgó sebeket gyógyít. Az
egyesület vezetősége kéri a nemesszivii emberbarátokat, hogy adományaikat akár a szerkesztőség utján, akár pedig a Zsófia főhercegnő védősége alatt álló Zsófia Leány egyesület
címére Budapest, VII., Károly-királyut 3. sz.
alá küldjék.
— Német s z é n a franciáknak. Berlinből
jelentik: A Nordd. Alig. Ztg. irja: A Brietag
hamburgi gőzöst julius 16-án az angolok, mint
ismeretes, németalföldi pai'ti vizeken elrabolták. A gőzös rakománya szén volt skandináviai rendeltetéssel. Tekintet nélkül erre a semleges rendeltetésre, Anglia a gőzöst (Roucnha
vontatta és a szenet Franciaországnak juttatta. A skandináv államokban bizonyára elke-
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seredést fog kelteni Angiiának ez a tipikus
kíméletlensége, annál inkább, mert az említett országokban nagy szénhiány van.
— Családirtó csendőr. Alsólendvdról jelentik: Bolevác .János 46 éves zalaegerszegi csend
őrőrmester kedden hajnalban két kis gyenuekét, a .3 éves Rózsit és a 2 éves Bözsit az udvaron levő kútba dobta és azután önmaga is
a kútba ugrott. A szomszédok csak néhány óra
múlva találták meg a három holttestet a kútban. A családirtó csendőr felesége a tavasszal
tüdővészben elhunyt és e/miatt követte el végzetes tettét. Hárahagyott levelében azt irta,
hogy a felesége nélkül nem tud élni.
— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan é s olcsón készít F I S C H ER K.
Korzó kávéház mellett — Telefon: 1538.
— A konzervkészletek bejelentése. Az
Országos Közélelmezési Hivatal elnöke elrendelte a zöldségfélék- és gyümölcsfélékből bármiként készített konzervcikkek bejelentését.
Akik ezeket a cikkeket iparszerüleg készítik,'
készleteiket tartoznak bejelenteni. Az összes
konzervkészitményeknek forgalombahozatala
és szállítása, amig a makszimális árak érvénybe nem lépnek, tilos.
— Paprikakofák a kihágási bíróságon.
Csala Illésné 34 koronájával árusította a paprika kilóját a makszimális ár helyett, Fodor
Jánosné pedig .56 kiló paprikát akart Aradra
vinni. A kihágási biró Csalánét tizenöt napi
elzárásra és 200 korona pénzbüntetésre itélte.
Torma János és Erdei Istvánné, akik a paprikát Csalánétól megvásáriHák és Temesvárra
akarták szállítani, 70—70 korona pénzbüntetést kaptak. Fodor Jánosnét, amiért az elmulasztotta paprikakészletének bejelentését, 8
napi elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre
Ítélték. A paprikát a rendelet értelmében elkobozta a kihágási biró.
— Bőhm Sándorné megnyitotta női divattermét IMars-tér 9. szám alatt. Megrendeléseket a legutolsó divat szerint és a legrövidebb
idő alatt eszközöl.
— A Kossuth kávéház a legkellemesebb
estli üdülőhely. Minden este kitűnő zene.
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Telefon 11-85.

A világslágerok repríz hete.
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poder és krém mellett
nyilatkozik meg, mert
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ízléses és szolid árak mellett készülnek kosztümök,
utazó- és sport-ruhák, szőrme kabátok stb.
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Szeged, Széchenyl-tér 9. sz. (Korzó-mozi ház.)
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80.000 koronás ecetcsalási
kísérlet Nagyváradon.
(Saiát
tudósítónktól.)
A nagyváradi
rendőrség egy furfangos ecetszesz-csalót
leplezett le, aki ravasz módon merényletet
akart elkövetni a városi és környékbeli falusi lakosság ellen. A csalást Kolontáry János, a nagyváradi rendőrség fogalmazója
íedezíe föl. A rendőri beavatkozásnak köszönhető, hogy a kereskedők megmenekültek nyolcvanezer korona kártól és elhárították azt a nagy veszedelmet, amely, ha
a csalás sikerül, fenyegette volna a közegészségügyet is.
Az érdekes csalási manővert itt isimerteüiik:
Kedden délelőtt beállított dr. Szeberényi Pál királyi vegyész, városi fővegvész
hivatalába egy ember, aki magát Horvátn
Sámuel egeresi ecetkereskedőr.ek mondta.
Elbeszélte, hegy nagymennyiségű ecetsavat
kínálnak neki megvételre, azonban mielőtt
az ecetsavért, hektoliterenkint 3500—4000
koronát kifizetne, szeretné hatósági vegyészszei megvizsgáltatni a vételre kínált ecetsavat, amelyből egy liternyit hozott magával. Többek között minden összefüggés ré kül gyanújának adott kifejezést, hogy talán
nem is ecetsav az, amit neki eladásra kínálnak, hanem faszesz, illetve ecetfa szokásosan preparált kivonata.
Dr. Szeberényi Pál fővegvész az állítólagos kereskedő kívánságát szó nélkül teljesítette. Megvizsgálta az üvegben levő folyadékot és nem kis megdöbbenésére konstatálta, hogy az ecetsavnak meg faszesznek beajánlott- folyadék közönséges méreg,
melyet az ecetkereskedeleonben baitgyasavoldaínak neveznek. A városi fővegyész a
vizsgálat eredményét nőm közölte azonnal
a kereskedővél, hanem titkon (telefonált
Kolontáry János rendőrfogai utazónak. Kolontáry János kívánságára a fővegyész a
kereskedőnek azt mondta, hogy a vizsgálatról csak délután mondhat véleményt, majd
jöjjön vissza.
Délután a it'ővegyész és a fogalmazó
együtt fogadták a kereskedőt. Kolontáry
iánes fogalmazónak feltűnt, hogy az állítólagos Horváth Sámuelt az ő jelenléte idegessé és zavarttá tette. Mikor a fővegyész
kijelentette előtte, hogy a megvizsgált jolyadék hamisítvány, a kereskedő roppant
gyanúsan kezdett viselkedni és azokra a
kérdésekre, hogy honnan ajánlják neki az
ecetsavat, egymásután több ellentmondó
feleletet»adott. A fogalmazó faggatására
Horváth Sámuel végre beismerte, hogy az
ő igazi neve Horovicz Salamon és nem egeresii lakos, hanem Bánffyhunvadról jött
Nagyváradra. Neki nem ajánlották megvételre a vizsgálat alá adott ecetanvagot, hanem neki van abból Bánffyhunyadon tizenkilenc hektoliternyi
készlete. Bevallotta azt
is, hogy a hatósági vegyvizsgálatot csak
azért kérte, hogy lássa, vájjon felismerhető-e
a hamisítvány.
Kolontáry János fogalmazó Horovitz
Salamon vallomását nyomban jegyzőkönyvbe vétette és táviratot küldött a bánfíyhunyadi rendőrségnek, hogy a Horovitz Salamon lakásán található összes ecetsav-luamisitványokat azonnal foglalják lc. Horváth
Horovitzer az álnév használatáért azonnal
száz korona pénzbüntetésre itélte a rendőrség. A csalási kísérlet miatt pedig eljárást
tettek ellene folyamatba. A leleplezett agyafúrt ecetcsalási kísérlet elcseinpészés esetén
70—80 ezer korona kárt okozott volna a
kereskedőknek, amihez hozzájárult
volna
még a közegészségnek hallatlan mérvű veszélyeztetése is: A rendőrség most folytatja
a nyomozást abban az irányban is. hogy
Horovitz Salamonnak nem volt-e része a
nemrég elkövetett hasonló természetű ecetcsalásokban.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:
SZOMBATON: Három •a kis lány. Énekes
játék.
VASÁRNAP D. U.: Egy magyar nábob. Szin.
mii.
VASÁRNAP ESTE: Csárdás királyné. Operett.
HÉTFŐ: Dollár papa. A pénz komédiája,
F.'ÓFI): Ripp va% Winkle. Regényes operett.
SKFRDA : Mágnás Miska. Operett.
CSÜTÖRTÖK: Ü fensége kalapja. Vígjáték.
(Bemutató.)
PÉNTEK: Ö fensége kalapja. Vígjáték.
SZOMBAT D. U.: Falurossza. Népszínmű.
SZOMBAT ESTE: Ö fensége kalapja. Vigjálék.
VASÁRNAP I). U.: Leányvásár. Operett.
VASÁRNAP ESTlE: Sárga csikó. Népszínmű.
Az e l s ő s z í n h á z i h é t . A

S7inházi

tegnap későn este érkeztek meg a franciákkal együtt.
Adolphe Schmith, aki 1882. óta angolfrancia tolmács a szocialista kongresszusokon, azt irja a Tímes-ban, hogy az Internacionale jórészt a németek befolyása alatt
áll és ezért szükség van egy uj Internacionálé alapítására.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Váraay L.

üj női divatterem.
Van szerencsém a mélyen tisztelt
hölgyközönség becses tudomására
hozni, hogy KISS B Ö S K E kisasszony, szabásznő vezetésével . v . \
M a r s - t é r 9 . s z . alatt a mai kor
igényeinek megfelelően berendezett

női

nyitottam. Megrendelések a legutolsó
divat szerint szolid árak mellett a
legrövidebb idő alatt eszközöltetnek.
A mélyen tisztelt hölgyközönség
nagybecsű pártfogását kérem . v . v .

iroda

jelenti: A színpadon már napok óta tartanak
a próbák, a társulat együtt van és létszámban
inegerősödötten, nagy ambícióval készül az uj
szezonra. Lázas munka folyik a színpadon, a
zongorateremben, korán reggel kezdődik, késő
este ér véget. Izsó Miklós, az uj főrendező valósággal ott lakik a színházban s nagy tapasztalatával,- tudásával irányit, javít, tarait. Szóm
laton megnyitó előadásként az elmúlt év legnagyobb sikert aratott énekes játéka, a Három
a kis lány kerül színre. A szereplők a. régiek
maradnak, csak Éditet játsza Makay Berta
Vasárnap délután a Magyar nábob Abbelinóját az uj tagok közül Kertész Endre, Flórát
Zikó Ilona veszi át, este a Csárdás királyné
Kerekesét is Kertész játsza. Hétfőn a Dollárpapában mutatkozik be a két szende. Kató
szerepében Vajda Ilona, Giziben pedig Gróf
Eszti. Koltay Dózsa .Jenő lesz. Kedden Ripp
van Winklét eleveníti föl a társulat. Kerner
Jenő karmester tanítja be, ő is dirigálja. Ennek szereplői is nagyrészt a régiek, Lisbet-h O.
Hilbert Janka lesz, ezen az estén mutatkozik
be a szegedi közönségnek Gáthy Kálmán, az
uj baritonista. Kaíherinát Makay Berta játsza. Csütörtökön premier. Újhelyi Sándornak,
a fiatal irógeneráció egyik legtalentumosabb
reprezentánsának pompás vígjátéka. Őfensége kalapja, kerül színre elsőrendű szereposztásban.
Szerződtetés. Faragó Ödön, a kassai
szinlház igazgatója szerződtette Kertész Erzsit, a Rákosi-iskola kitűnő növendékét, aki
néhány vizsgaelőadáson már kellemesen tünt
fel. Kertész Erzsi, az uj szubretí, aki szegedileány, Brassóban kezdi meg szereplését.
..•••••••••••.•••••.•.••••••••..••••••..•••••a.....

Bőhnrt S á n d o r n é
M a r s - t é r 9. s z . I. em.
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Valódi AUER-fény gáz
harisnyák, üvegek és égők k a p h a :-:

tök k i z á r ó l a g o s a n
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auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.
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A nagyártézi kútnál.

Telefon 463.
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i U f i i c y - és gyógy^ ^ ssaw borok, pezsgők ,v.\

DANNER

Mihálynál,

Szalámi
kapható

A francia szocialisták is
a stockholmi konferencia
mellett döntöttek.

Széitiemjl-tép, Gsangráöl-p

csak rudakban 22.—
és 24.— koronáért

Bokor-nál,

Valéria-tér

Szeged szab, kir. város felügyelete
alatt álló nyelviskolában (a városi
felső kereskedelmi iskolában) a
beiratások auguszius 20 án kezdődtek. NÉMET,
FRANCIA,
ANGOL, OLASZ,
BOLGÁR,
és MAGYAR tanfolyamok, kezdők és haladók, tanulók é:> felnőttek részére 10-es csoportokban.
Német és francia nyelvből irodalmi tanfolyamok. Tanítási idő
délután 3-től 9 óráig.
Telefon 14-11. Az igazgatóság.

Stockholm, augusztus 29. A Sozialdemokraten jelenti: A francia szocialisták
országos szervezete általános szavazással
elhatározta, hogy a stockholmi konferencián képviselteti magát.
A londoni szocialista kongresszus
Rotterdam, augusztus 29. A Nieuwe
Rotterdaansche Couraut londoni jelentése
szerint az antant szocialistáinak
tegnap
megkezdődött londoni konferenciáján az
olasz képviselők még nem • jelentek meg.
A Daily Nels azt )ria, hogy az olaszok csak

divattermet
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zeged, 1917. augusztus18.DÉLMAGYBOS&M^.^3

Szeged, szab. kir. város tanácsától.

| , | férfi- é s n ő i
*
»aha- üzlete
Kossuth Lajos-sugárnt.

Hirdetmény.
Szeged szab. kir. város háztartására vonatkozó
19I8. évi költségvetés a város tanácsa részéről letárgyaltatok, azt az 1886. évi XXI. t.-c. 17. pontjában foglalt
rendelkezéshez képest a polgármesteri hivatalban f. é.
augusztus 30 napján a következő naptól számított

Mérsékelt árak. — Pontos
k i s z o l g á l á s . —- F é r f i - f i u é s
ieámjka-kafspok.

15 napi közszemlére
kitettük, felhívjuk tehát mindazokat, akiknek a költségvetés ellen netán észrevételtik volna, azt f. é. szeptember
13-ik napjának délután 5 órájáig ugyanott szóval vagv
írásban jelentsék be.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1917. augusz&
tus 23-án. t. íi.
31666/1917: tan. szám.
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j T e l e f o n 773.
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es

város

közélelmezési

József

fylllli I l i l l l l l j l

fertlífónspő!, s p ü ,
üíszsr- fpfidpnemflpíl, m m \ nifndeniíg!
•
peiies. Salíf m m r n m Hludlfom
is a lessiiaiasflü » n Hlflsefüiü.
ÜHESB 8. M i m i i B á l á i g . s. Telefon 15-os
kir.

Pogány

Komáromi

polgármester.

sz.

^fet, A

Ára 2.50 kor.

Dr. Somogyi Szilveszter,

Szeged

A A

a

férfi é s női

divatcikkek

i e í l f ü s o i sfeb

raktára.

János

Tiiiokó.
Ára

45
.0 kor.

R é v é s z Béla

G e o o y l >va a r c a .
Ára 3.— kor.
Ibsen lóenrik

hivatala.

sí

Hirdetmény.

Legmsgbiilifííófol? c é g .

icgoicsébb

Ad 677/917. ké, szám alatt — Szeged váro3 területén árusítás alatt levő tűzifának f. é. augusztus 25-től
kezdődő hatállyal ujabban megállapított maximális
árait hatálvon kivül helyezem, s további intézkedésig
— n korábban május h ó 19-én megállapított alacsonyabb faárakat tartom érvényben.
Szeged. 1917. augusztus 29-én.
Ad. 677 917. k. é. szám.

!?e«mriá&i

Peer Gynt.

n

forgás.

Ára

1*44 kor.

Szilágyi Géza

lilijjisi, lin.
Csekonies-u. 6.
Telefon 854.

Széchenyi-fór 17.
TíJgfoí! 855.

Ára

Móricz Zsigmond

Somogyi Szilveszter dr.

Harmatos

polgármester.

4 — kor.

rózsa.
Ára 5 — kor.

fóolnár

Szeged sz. k.ir. város rendőrkapitányt hivatalától.

B M i i MMa isiin iiteiisMiü,
Miniszteri rendelet alapján a polgármester ur
hozzájárulásával szeptember 1-től kezdődőleg további
intézkedésig a rendőrkapitányság a világítás korlátozása
tárgyában a következő rendelkezéseket teszi:
" a) magánlakásokban, a hol villany és gáz van bevezetve, csupán a villany gyújtható f e l ; ott ahol csak
gázvilágítás van, egyszerre csupán csak egy szoba
világitható m e g ; ez a korlátozás az orvosi rendelőszobára, a konyhára s a műhelyre, valamint a kizárólag villannyal világított lakásokra nem vonatkozik. Méltányos esetben a rendőrhatóságtól lehet kérni második
szobának gázzal való világítását.
Ezen rendelkezések megtartását a hatóság ellenőrizteti s az ellene vétőket a rendőrbiróság 2 hónapig
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja s a marasztaltak gázvilágitása le fog
szereltetni,
b) a gázgyár a főzéshez, sütéshez nagy nyomású
gázt csak a következő napszakokban szolgáltat: reggel 7—8, délben 11—3 és este 6 - 9 órák között.
Szeged, 1917. augusztus 28.
19519/1917. kap. szám.

Rendőrkapitányság,

hzmé salamsSy les*

része?
Ugy hasznába s
d \ Leinzinger féle fcmrőbált szert, Üvegje 70 ???1 teért kapható Lel»zf«g.* r
gyógyszerfárábas Szege
Széchenyi-tér.
250

GisomorfersíosraVdi-

csérik

a

Lelzinger-féle

zvotnorcseop jő hatását.
Üvegje 5 koronáért kap
ható Leloziwer Gyula,
yéfzyszertárába" Szeged.
Legfőbb baifssS® ar
őrstágosaa elismert Lein-

z i i g e r féle. Ara 4 korona.

kapható Leinzinge?

gpogmartárában

SíkbesvMér.

Szeged,

"

Isme fősök

f é l ő s t e á é r a veryéB
mielőbb » hires Létezte-

arr féle f o g c s e p p b ő l
•' v rgje 70 'fillérért kap- ' Lrinzinger G y a ' a
gv " w %-rt/rábíB Szegsd.
Száchcnyt-tér.
250

*•.. afhoflás, h a l k c r e t ír rrssn elmúlik s L?,ir-

Ferenc

Ára 5.— kor.
V é r t e s István

l mii

i ««

I.
Ára

z.ngí?-féle „ C b t n a b s js s " 3 z" áitaJ. Ara K 3.—
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában. Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Dr. B é c s i I m r e

f a 16 s z ü I és elten
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorerl.
használja.
Ára
2.—
Kapható Leinzinger Gyu'a
ygógvszertárában Szeged
Széchenyi-tér,
250

Szegedy Miklós

45
' 0 kor

El®, I f t UH É|S?
Ára 3 5
0 kor.

M a g y a r 1loifiapunk.
Ára 3*50 kor.
T ö m ö r k é n y István

il, u h í
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Baudelaire Charles

egész szünidőben felvétetnek középiskolai tanalók. Ellátási d í j évi 1000 korona.
Igazgató: d r . L i p p a y G y ö r g y főgimnáziumi tanár. — Prospektus kívánatra.
Telefon : 630. = - —
Telefon : 630.
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Ara 4.— kor.
Verhaeren Emilé

B B B B B B B B B B B í ? 3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Ara 3.— kor.
Villányi A n d o r
^
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Legenda.

darabos és oltott mész, portlandés román cement, továbbá kőagyag- és cementkülönösen

Ára 1.— kor.
Szederkény? Anna

csövek, kátrányfedéllemez és elszigetelők, mennye-

f§
m

Laterna

zetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan

Bank 385

:—rr^—r—:

Raktár 231

kaphatók.

2 Szegedi Bankegyesület áruraktárai,
Mérei-utca

21. és

15.
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N y o m a i t Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,
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