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át nekem. Alig találtam méltó szavakat, hogy 
megköszönjem! a megható figyelmességet. 

Utunk ezután a Balkán-hegység szoro-
sain, az Isker folyó mentén vezetett Szófia 
felé. A 200 kilométernyi utat. tekintve a he-
gyes vidéket, 12 óra alatt tette meg vona-
tunk. Reggel fél 7 órakor érkeztünk meg 
Szófiába. 

Jakab Dávid. 

H Í R E K 
oooo 

Mindenki 
emlékezik még bizonyára arra a két szélhá-
mosra, akik egy budapesti cukrász feleségét 
Szegedre csalták és itt kifosztották. Az egyi-
ket: Böíöni Lászlót elcsípték a budapesti 
detektívek, sőt a törvényszék is ítélkezett 
már fölötte. A másik: Náday Géza, aki az 
egész iszélháunos-manőver értelmi szifizőjp 
volt, nyomtalanul eltűnt. Hiába körözték az 
egész országban. Nádaynak nyomaveszett és 
vele együtt eltűnt a szép cukrászáé húszezer 
koronája is. Most aztán — az eset után bá-
rom hónappal — hir érkezett Nádaytól. Pesti 
ismierős e inekj k épesl e vei ezől apck a t hü 1 d'ött 

Zürichből. Azt irja, hogy jól megy a sora, 
dolgozik és elhatározta hogy becsületes em-
ber lesz, ami sokkal nehezebben fog Náday-
nak menni, mint dolgozni. 

Valószínűbbnek látszik, hogy Náday, a 
ki eddig egy napot sem töltött komoly mun-
kával, az ellopott buszezer koronából él. Nem 
lenne érdektelen megállaipitani, milyen mó-
don .sikerült a szélhámosnak Svájcba szök-
nie. Az bizonyos ugyanis, hogy mielőtt Zü-
richbe szökött, hetekig bujkált az országban 
é& csak az egyik vidéki város rendőrségén 
mult, hogy kézre nem korült. A szegedi rend-
őrség megtudta, hogy Náday hová ment 
Szegedről,, táviratozott, is oda, de az ottani 
de tek t i vek el szalasztó 11 ák. 

,Ennek köszönheti, hogy Svájcban üdül-
het. 

— A bizalmitanács tagjainak lemondása. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Politikai 
körökben elterjedt hirek szerint gróf And-
rdss.v Oyula a képviselőház szerdai ülésén 
napirend előtt felszólal és bejelenti, hogy az 
ellenzék bizalmi férfiai lemondanak tisztsé-
gükről, miután munkájukat céltalannak lát-
ják. A pártközi béke ezzel ismét teljesen fel 
fog borulni, amit mutat már az is, hogy a 
szerdai ülésre 2j> interpellációt jegyeztek be. 

— A képviselőház ülése. Budapestről tele-
fonálja tudósitónk: A képviselőházi keddi 
ülését délelőtt féltizenegy órakor nyitotta 
meg Beöthy Pál elnök. A jövedelmi adó 
részleges életbeléptetéséről szóló törvény-
javaslatot tárgyalták folytatólagosan. Az 
első felszólaló báró Madarassy-Beck Gyula 
volt, aki elfogadta a javaslatot. Bernát Béla 
és Csermák Ernő ellene beszéltek. Dr. Te-
leszky János báró pénzügyminiszter szólalt 
fel ezután. Válaszolt az elhangzott kifogá-
sokra; hangsúlyozta, hogy az adórendszert 
sohasem sikerült egy csapásra megjavítani. 
Kérte a javaslat elfogadását és a módosítá-
sok elejtését, kivéve Antal Géza módosítását, 
amelyet a maga részéről elfogad. A Ház 
igy határozott. Ezután áttértek a törvény-
javaslat részletes tárgyalására. 

— Radoszlavov nyilatkozata a bolgár-
román viszonyról. Szófiából jelentik: Radosz-
lavov miniszterelnök aktuális külpolitikai 
kérdésekre vonatkozólag a következőket 
mondta, többek közt egy lap tudósítónak: 

— Ha csak általános kijelentést akarnék 
tenni, azt mondanám, hogy viszonyunk Ro-
mániához korrekt, lojális és jó, amivel tulaj-
donképen semmit sem mondanék, mert hisz 
mindenki tudja, hogy Romániával nem va-
gyunk hadi állapotban, hanem Románia 
semleges szomszédunk. Különböző sikeres és 
eredménytelen gazdasági tárgyalás, amelyet 
egyes árunemek kicserélése tett szükségessé, 
nem befolyásolhatja lényegesen két ország 
politikai vagy akár katonai helyzetét és egy-
máshoz való viszonyát. Ez a rendes kereske-
delem terére tartozik. (Mindegyikünk azt 
keresi, amire szüksége van. 

— Ami fontos és aminek súlya van, —-
folytata a miniszterelnök, — az az, begy vi-
szonyunk Romániával nemcsak korrekt, lo-
jális és jó, hanem ennél sokkal több: nyu-
godt és biztos. Először biztosak vagyunk sa-
ját magunk miatt, mert határozottan akar-
juk, hogy Romániát soha se provokáljuk 
vagy bármiként izgassuk. És nem akarjuk, 
hogy szándékainkkal Romániát illetőleg 
gyanússá tehessük magunkat. Aligha kell bi-
zonyítani, hogy mi északi szmiszédv-nkhal 
barátlságbicin akarunk és fogunk élni, mert 
Románia sem fog nyomós, saját, érdekei 
szempontjából nyomós okot találni, hogy 
bennünket máskép hangoljon. 

— Igaz, — folytatta a miniszterelnök — 
hogy minden elképzelhető Rendszabályt al-
kalmaztunk, hogy minden észak felől jövő 
meglepetéssel szembe védve legyünk; hang-
súlyozom, észak felől és nem akarom mon-
dani) Románia felől jövő meglepetéssel szem 
ben, mert nem tudhatjuk, az orosz diplomá-
ciáinak fog-e sikerülni vagy s\efm, orO\sz csa-
patokat Romúmá<n át ellenünk küldeni. A 
miikor ezeket a védelmi rendszabályoknak 
tekinthető elhatározásokat megtettük, Roniá 
nia az akkori román jelentésekből következ-
tetve, a döntés küszöbéi) állott és az orosz 
diplomácia kísérleteinek végleges mogliiusn 
lásáról még aligha lehet beszélni. 

— Ott fent, Románián tul áll az orosz 
hadsereg, a mely egészen nyiltan hangoz-
tatja, hogy ellenünk akar jönni. Nekünk 
tudnunk kell, hogy ez hogyan és mikor tör-
ténhetik és aztán meg kell akadályoznunk. 
Pe Romániával barátságba akarunk és fo-
gunk maradni és azt hiszem,, hogy északon 
alkalmazott ren dsz a bá 1 y a in kik a 1 Románia 
is meg lesz elégedve, mert azok semmikép 
sem irányulnak Románia ellen. 

— A polgármester Budapesten. Dr.Somogyi 
Szilveszter polgármester Budapestre utazott 
és kedden -délelőtt a belügyminiszternél in-
terveniált a Szeged város részére kiszabott 
lisztmennyiség felemelése érdekében. A pol-
gármester szerdán délben érkezik vissza a 
iő városból. 

— Ellenzéki képviselők Interpellációja. 
Budapestről jelentik: A képviselőház szer-
dai ülésére Ráth Endre, Justh János és Eit-
ner Zsigmond országgyűlési képviselők in-
terpellációt jegyeztek he a Hadi termény 
Részvénytársaság működése ügyében. Lová-
szy Márton az lWő-ik évi ít-ik törvénycikk 
végrehajtása tárgyában jegyzett be inter-
pellációt. Az interpellációban Lovászy arra 
vonatkozólag kér felvilágosítást a minisz-
terelnöktől, igazak-e azok a hirek, hogy Ma-, 
gyarország 'véradója nagyobb százalékra 
rug, mint Ausztriáé. 

— Kitüntetések. Lindenfeld Sándor 8. hon-
véd pótzászlóaljbeli zászlóst az ezüst vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. Másodosztályú 
ezüst vitézségi érmet kaptak: Hódy György 
szakaszvezető, Halál 'Ferenc tizedes, Klein 

László honvéd, Kratky János tart. honvéd, 
Németli Lajos népf. őrvezető, Kovács Jáncs 
népf. tizedes, Németli Lajos póttart. tizedes, 
Szócsy György hatd apród-jelölt, Szlatina 
Gyula honvéd az 5. honvédgyalogezredbon, 
továbbá Antal Pál tizedes, Turzai János, 
Vuja Gyula és Dávid István huszárok a 3. 
bonvéd liuszárezredben. 

— Az osztrák kormány szigorú rendelete 
a kényszertermelésről és az árdrágításról. 
Bécsből jelentik: Az osztrák hivatalos lap 
kedden rendeletet közöl, amely szerint az 
államnak joga van arra, hogy olyan üzeme-
ket, amelyekben élelmiszereket, vagy egyéb 
nélkülözhetetlen szükségleti cikkeket gyárta-
nak, a saját felügyelete alá helyezzen s bizo-
nyos körülmények között a községeknek 
rendeljen alá, esetleg az egész üzemet maga 
vehesse át, .vagy a községek vezetésére bíz-
za. Az államhatalom kényszeritheti ezeknek 
a gyáraknak tulajdonosait a termelés foly-
tatására, az iizem növelésére s ha azok 
ellenszegülnek, kisajátíthatja a termelést. A 
megbízhatatlan elemek kizárhatók a terme-
lésből és a kereskedelemből. A jövőben min-
denki, aki az egyes községek piaci árainál 
nagyobb árat kinál, büntetendő cselekményt 
követ el, ha viszontelárusitás céljából vásá-
rol. Közvetitőkereskedehnet csak azok űz-
hetnek, akik az áruval tényleg rendelkeznek. 
Az árdrágítók ellen megszabott büntetések 
nagyon szigornak. Aki a háborús viszonyo-
kat kihasználva, nélkülözhetetlen szükségleti 
cikkek árát fölhajtja, egy héttől hat hónapig 
terjedő fogházzal büntethető, visszaesők bün-
tetése egy 'hónaptól egy évig terjedhet, azon 
kívül húszezer koronáig terjedhető pénzbir-
sággal is sujthatók. 

— A fővárosi lapok ismét a rendes ter-
jedelemben jelenhetnek meg. Budapestről 
telefonálja tudósitónk: Az Újságpapír Köz-
pont visszavonta a lapok terjedelmére vonat-
kozó legutóbbi rendeletét. A lapok szerdán 
reggel már ismét a rendes háborús terjede-
lemben jelenhetnek meg. 

— A hadbavonultak gyermekeinek neve-
lése. A belügyminiszter elrendelte, hogy oly 
esetekben, amikor a kiutalt hatdisegély a 
gyermekek eltartására és neveltetésére nem 
elegendő, a hadbavonulták gyermekei az 
álhami gydrmekmenedék!)11 yekre rétessenek 
föl. A belügyminiszter intézkedése szerint a 
gyermekeket nevelésre a saját anyjukhoz 
vagy a nevelőszülőkhöz kell kiadni, akik en-
nek fejében a gyermek kora szerint 3—2L ko-
rona között váltakozó tartásdijat minden 
hónapban megkapják. A szülők részére ezen-
felül változatlanul kiutalják a hadi segítsé-
get. is. 

— A Szegedre érkező német újságírók. 
Jelentettük, hogy harminc előkelő német új-
ság képviselője érkezik augusztus 24-én 
Szegedre. A német újságírók névsora a kö-
vetkező: Branca, Berlin, (Norddeutsche All-
gemeine Zeitung), Bacmeister lErnerfeld, 
(iBergisch -fMarkisöhe Zeitung1), Bittrich 
Freiburg i. Br. (Freiburger Zeitung1), Bmndt, 
Berlin, (Wirtseha.fszeitnng der Zen tralmach-
te), dr. Bahr, Berlin, (Versehiedene Blátter), 
dr. Wort, Magdeburg (Magdeburg), Eiffe, 
Berlin, Helmont, Bremen (Weseler Zeitung), 
Hussang, Berlin, (Tagliche Rundschau), 
Knatz, Berlin, (Vossisdhe Zeitung), Wyne-
ken, Königsberg, Lauer, Braunsehweig (Neu-
este Nachrichten), dr. Marquardt, Berlin, 
(Schwabische Merkúr), Meixner, München, 
(München Augsburger Abendzeitung), Mid-


