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fias indulat és mikor az orosz katona — sze-
repéhez híven — egyik kezével a magyar, 
másikkal a német katonát mellen ragadta és 
elkezdte őket irgalmatlanul rázni, Schweitzer 
ur egy mérgeset füttyentett. 

Abban a pillanatban őrült vihar tört ki. 
A közönség üvöltött, mint a vadállatok: 

— Ki volt? Agyon kell ütni! Bitang! 
Spion! 

Az ügyeletes rendőrtiszt pedig két ren-
dőrrel felrohant a páholyba, a szerencsétlen 
ügynököt megragadták és elhurcolták a ren 
dőrségre. 

A rendőrség másnap megindította ellene 
az eljárást és „közbotrány okozása" cimén 
kiutasította Romániából. 

Most már egészen megértettem .Panaj-
tescu prefectust: A semleges Románia sem-
leges kormánya általános utasítást adott ki 
a rendőrségnek: hogyan kell adátt esetekben 
semlegesen eljárnia... 

Vészi Ferenc. 
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Eredménytelen maradt a 
miniszterelnök és az ellen-
zéki vezérek tanácskozása. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Szerdán délután gráf Andrássy Gyula, gróf 
Apponyi Albert és gróf Zichy Aladár felke-
resték gróf Tisza István miniszterelnököt, a 
miniszterelnöki palotában, hogy a már szom-
baton történt megállapodás értelmében ta-
nácskozzanak a miniszterelnökkel, az ellen-
zék jövő magatartására vonatkozólag az ál-
talános politikai helyzettel kapcsolatban. 

Az ellenzéki vezéreknek gróf Tisza Ist-
ván kifejtette, 'hogy nem akarja korlátozni 
azokat a törekvéseket, amelyek a külügy-
miniszter működésének ellenőrzésére irá-
nyulnak. Módot is nyújt erre, de csak a kép-
viselőház tanácskozásainak a keretében.. Vi-
szont a miniszterelnök súlyos aggodalmai-
nak ás kifejezést adott, hogy esetleg ismét 
olyan esetek merülhetnek fel, mint amilye-
nek a múltkori éjszakai tanácskozáson tör-
téntek és amelyek igen káros -hatással van-
nak a nemzetre. 

Az ellenzéki vezérek ezzel szemben ki-
fejtették saját álláspontjukat, amely a ta-
nácskozás sorún ugy alakult ki, hogy tovább 
mennek a maguk utján. A delegációk össze-
hívását feltétlenül követelik, mert a külpoli-
tika irányításának törvényes ellenőrzését 
feltétlenül szükségesnek vélik és ezen véle-
ményüket a legutóbb történtek csak megerő-
sítik. A belügyi kérdésekben bejegyzett in-
terpellációjukat szintén fentartják, ujabb in-
terpellációkat jegyeznek be és "szóvá fogják 
tenni az élelmezés kérdését is. 

A tanácskozás befejezése előtt megkér-
dezték a miniszterelnököt, hogy elnapolja-e 
a képviselőház ülését. Tisza nem adott hatá-
rozott választ. Kijelentette azonban, hogy 
abban az esetben, ha az ellenzék nem teszi 
lehetővé .a normális tanácskozásokat, kény-
telen lesz elnapolni az ülést. Az ellenzéki 
vezérek azt válaszolták, hogy jövendőbeli 
magatartásukat megbeszélik pártjukkal és a 
pártjukkal való megállapodás értelmében 
döntenek. Tisza erre kijelentette, hogy szep-
tember 5-ig, bármely pillanatban folytathat-
ják a tanácskozásokat. 

Az ellenzéki vezérek ezután eltávoztak. 

Grqf Apponyi Albert a tanácskozás után 

kijelentette, Ihogy a helyzet általában nem 
változott. Pártközi megállapodás fogja to-
vábbi magatartásukat megszabni. Indítvá-
nyát a külügyminiszternek a képviselőház-

ban való megjelenésére vonatkozólag fenn-
tartja. Ezenkívül nemcsak a delegációk ösz-
szehivását fogja követelni az ellenzék, hanem 
a közélelmezés kérdését is megvitatja. 

jff romát] hadüzenet szövege. 
BÉCS, augusztus 30. Hivatalosan köiz-

li'k: A román kövét átnyújtotta Románia 
had tizen étét, amelynek teljes szövege erő-
szakoskodó magyarázatokkal, átlátszó szo-
fizimáikikal, szemérmetlen ferdítéseikkel és 
rágalmazásokkal akarja megokolni, hogy az 
eredeti szövetségi viszonyból a hadiállapot 
miként következett be. A szöveg igy szál: 

Románia a Németországgal!, Olaszor-
szággal és a monarchiával kötött 'szerződés 
értelmében .hozzájárult a balkáni béke fen-
tartásához. A legutóbbi balkáni háború óta, 
minthogy a status quot megzavarták, uj 
irányvonalát kellett követnünk Amikor a 
mostani világháború kitört, Románia hason-
lóan Itáliához megtagadta, hogy a monar-
chia hadseregéhez csatlakozzék. Az olasz 
hadüzenet és a hármas szövetség megszű-
nése idézték elő, liogy Románia nem csat-
lakozott ebilnez a politikai rendszerhez. Ro-
mánia előtt ugyanis a .múltból nyilvánvaló-

nak bizonyult, hogy célját a hármas szövet-
ségen belül nem érheti el. Fáradozásait te-
hát más útra kellett terelni .almái is inkább, 
mert a monarchia vállalkozása Románia 
nemzeti törekvéseire nézve fenyegető jel-
leget öltött. 

A harminc év alatt a monarchia román-
jaival, mint alárendelt fajjal bánt. Néilkülöz-
niök kellett minden reform behózataJát és 
dl kellett szenvedni olyan idegenek részéről 
az elnyonTatást, amelyek csak a kisebbsé-
get képviselik a többi nemzetek között. 

Mikor a világháború kitört .reméltük, 
hogy a monarchia véget fog vetni a leigá-
zásnálk. Ebben a neményben azonban csa-
latkoztunk. Hogy Románia faji érdekeit 
megvédje, kénytelen volt azokhoz csatla-
kozni, aikiik mellett nemzeti eszméit inkább 
meg valósíthatja. Ez okokból a jetlen pilla-
nattól fogva háborús állapotban lévőnek 
tekinti magát a monarchiával. 

A polgármester az élelmezési 
diktatúráról. 

(Saját tudósítónktól.) Jelentette máv a 
Délmagyo.rorszárj, hogy a belügy miniszter 
a lak-osság élelmiszer-ellátása ügyében nagy 
fontosságú rendeletet bocsátott ki, amelyben 
fölhatalmazást ad a város első tisztviselőjé-
nek, liogy mindennemű élelmi- és nélkülözhe-
tetlen éle'tsziilkségleti cikknek az árát előzete-
sen kikért kormányhatósági jóváhagyás nél-
kül makszLmálliassa, A rendelet szerint az 
eladó, — akár kereskedő vagy kofa legyen 
az — köteles az általa forgalomba hozott 
készleteket a hatóság ál tol megállapított ma-
ximális áron értékesíteni. Az élelmiszeruzso-
ra csökkentését célozza a miniszteri rendelet 
ama .intézkedésé is, liogy nemcsak az üzlet-
ben, hanem a piacon is kötelesek az eladók ki-
függeszteni az árjegyzékeket. A rendelet a 
kávéházba járó közönség érdekeit is megvédi 
és az élelmiszerkereskedésekben és a ruhá-
zati cikkek árusításánál is előreláthatólag 
csökkenti a visszaéléseket. 

A fogyasztóközönséget igen közelről ér-
deklő ügyben megkerestük dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert, aki a rendelet végre-
hajtására vonatkozó terveiről a következő 
nyilatkozatot tette: 

— Legelső teendőm az lesz, hogy tanács-
adó bizottságot alakítok, amelynek vélemé-
nyét esétiről-esetre ki fogom kérni. 

— Az a véleményem, bogy a 'rendeletben 
biztositott felhatalmazással ugy kell élni, 
hogy az egyes intézkedések a polgárság ösz-
szességének érdekeit szolgálják; erre ifigye 
lemmel is leszek. Nagyon vigyázni kell arra, 
hogy túlságos szigorral el ne riasszuk a piac-
ról a termelőket, mert akkor ugy járunk, 
mint az áruk legelső makszimálása alkalma 
val, amikor a termelők az árukat máshol ér-
tékesítették ós mint most, amidőn például 
szilvát az egész szegedi piacon nem leliet 
kapni. 

— .Határozottan nem tudom még, hogy 
milyen rendszert fogók követni, de ugy lá-
tom, hogy úgyszólván minden hetipiacon új-
ból meg kell állapítani a makszimális árakat. 
Gondom lesz arra, liogy az á rak nagy táblá-
kon mindenütt fel legyenek tüntetve. 

— Természetes, bogy elsősorban a legel-
sőbbrendü élelmicikkek: a tojás, most a pa-
radicsom és burgonya árát fogom ínakszknál-
ni. 

— A rendelettől szerintem csak abban az 
esetben várhatnánk teljes eredményt, ha 
a miniszteri rendelet megadta volna a rekvi-
rálás! jogot is. Arra azonban föltétlenül gon-
dom lesz, hogy a piacra hozott készleteket 
mindenki el is adja . 

A szegedi piacon oly magasak az árak 
és a viszonyéit annyira elfajultak, hogy a 
hatóság erélyes közbelépésének ép itt az ide-
je. A szegedi piaci uzsora jellemzésére mu-
tatóba közöljük a szerdai piaci árakat, ame-
lyek a hatóság sürgős beavatkozását hívják 
ki. 

A szerdai piaicon a tojás darbonkint 24— 
26 fillér, burgonya nagyban 36, kicsinyben 
eladva 40 fillér kilónkint, zöldborsó kilója 4 
korona, zöldbab 70—30 ifi'llér, paradicsom 28— 
30 fillér, körte kilója (5 darab) két korona, 
őszibarack (8 darab) két korona, dinnye ki-
lónkint 40 fillér, ráiltani való csirke pá r ja 
5—6, sütnivaló 8—9 korona, liba kilónkini 
7 korona husz fillér. 

Wágner Manó 
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A nyolc osztályú főgimnázium 
osztály és érettségi bizonyítványai államérvényesek. 
Lelkiismeretes felügyelet. Alapos oktatás. Jó ellátás. 
Kitünö tanerők. Alapvető ismetlőtanitás. Nagy árnyas 
kert és játszótér. A tanulók lehetnek bennlakók 

és félkosztosok. 
Kívánságra „ I s m e r t e t ő i " küld az Igazgatóság 

Rákospalota. 
Vasúti állomás. — Posta. — Távírda. — Telefon. 


