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vánulásai bámulatba ejtenek bennünket, de, 
nem tagadjuk, liogy a polgári lakosság élet-
módja és azok a kicsinyes szempontok, ame-
lyek egyes részletkérdésekben érvényesülnek, 
a miagyar nép iránt táplált, nagyrabecsülé-
sünket, amelynek minden alkalom/mai kifeje-
zést adtunk, erősen lerontják. Nálunk minden 
másodrendű kérdéssé törpül a háborúval 
szemben; itt még az elszállásolásnál jelenték-
telen szobák is diskusszio tárgyai, pedig hát 
mégis csak jobb, ha a magánlakásokat mi 
vesszük igénybe és nem az — oláhok. 

Ismét bebizonyosodik annak igazsága, 
hogy amit békében elmulasztottunk, azt a 
háború, a népeknek legnagyobb tanítómes-
tere sem pótolhatja teljesen és a legkomo-
lyabb megpróbáltatások sem képesek arra, 
hogy egy nemzet karakterét és gondolkozás-
m)ódjá4 az idők szelleméhez átformálják. Az 
a rendszereség, fegyelmezettség, komoly elha-
tározottság, amelynek eddigi sikereinket kö-
szönhetjük, nálunk a békés idők öntudatos 
munkájának eredménye. E tekitetben Ma-
gyarországra a hábcru után sok tennivaló 
vár. 

Még csak egyet: Jóbarátok között az 
őszinteség a legértékesebb kapcsolat. Hogy 
ezeket elmondhattam, abban a tudatban tet-
tem, hogy Németország ós Magyarország kö-
zött mieg van a barátságnak az a mértéke, a 
mely fölment bennünket attól, hogy ne néz-
hessünk teljes nyíltsággal egymás szeméhe. 
Az érintkezésnek ez a kissé nyers formája vi-
szont — elismerem — egészen speciális német 
szokás. 

— A miniszterelnök biztató kijelentései 
a helyzetről. Budapesti tudósitónk jelenti tele-
fonon: A képviselőház jobboldali folyosóján 
a déli szünet alatt számos képviselő fordul/ 
gróf Tisza István miniszterelnökhöz, aki az 
érdeklődőknek a következőket mondotta: 

— Azt hiszem, bár a háborúban jöven-
dölni nem lehet, hogy a románok beavatko-
zása teljes kudarccal fog végződni. Be fog-
ják látni, hogy nagyon kedvezőtlen időben 
áldozták fel semlegességüket. Romániát le 
fogjuk teperni és azután az oroszok ellen 
Visszük csapatainkat. 

— A főispán es a csanádmegyei pQspOk 
kitüntetése. A hivatalos lap keddi száma közli, 
hogy a pénzügyminiszter a király ifelhatal-

j mazása alapján mindazoknak, akik a ma-
gyar állami hadikölicsönök sikerének előmoz-
dítása körül kiváló tevékenységet fejtettek 
ki, elismerő oklevelet állíthat ki. <A kitünte-
tettek sorában van dr. Cicatricis (Lajos Cson-
grád vármegye, Hódmezővásárhely ós Sze-
ged főispánja ós dr. Glattfelder Gyula csia-
nádi püspök is, akinek részére a pénzügymi-
niszter elismlerő oklevelet állított ki. Ugyan-
ilyen címen elismerő oklevelet kaptak még 
dr. Csernoeh János bibornok, esztergomi ér-
sek, dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek, dr. 
Váradi L. Árpád kalocsai érsek, dr. Bauer 
Antlal zagrebi érsek, dr. báró Hornig Károly 
bibornok, veszprémi püspök, dr. Radu Deme-
ter nagyváradi gör. kel. püspök, dr. gróf 
Mailáfh Gusztáv erdélyi püspök, gróf Csáky 
Károly váci püspök, gróf Széchenyi Miklós 
nagyváradi latin szertartású püspök, dr. 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, 
Papp I. János aradi görög kel. püspök, dr. 
Baltazár Dezső a tiszántúli ref. egyházkerü-
let püspöke, Ferenc József unitárius püspök 
ós még többen a főpapok közül. Ezeken kívül 
elismlerő oklevelet kaptak: dr. Markovits 
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Szerdán és csütörtökön, szeptember 20-án és 21-én 

A szezon első nagy 
szenzációja! 

Boston elzárja. 
Egy amerikai karrier története 4 felvonásban. 

Személyek: 
Primray páter — — — — — — — William Marion 
Özvegy Reganné — — — — — — Júlia Stuart 
Muriéi Regan — — — — — — — Holbrook Blinn 
James D. Griswold — — — — — — Charles Abbé 
Donald Griswold, a fia — — — — - — Róbert W. Frager 
Emily Griswold, a leánya — _ — — Alice Brady 
Mac Hilt — — — — — — — — Bert Starkoy 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Helyárak: Páholyülés D60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 

II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

Manó Csanádmegye főispánja, Kinozig Já-
nos Arad szab. kir. város főispánja, dr. P o 
povios Sándor az Osztrák-Magyar Bank kor-
mányzója, dr. báró Korányi Erigyes az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet ügyvezető 
igazgatója, Lánczy Leo, Ullmiann (Adolf, dr. 
báró Madarassy Beck Marcell, Krausz Simon 
dr. báró (Madarassy Beok Gyula és még töb-
ben a pénzintézetek vezetői közül, akik a ma-
gyar h ad i k ölcsö n jegy zés terén elismerésre 
méltó érdemeket szereztek. 

— Mangra Vazul megválasztását a király 
megerősítette. A hivatalos lap keddi száma 
közli hogy Mangra Vazul görög-keleti archi-
mandritánaik és nagyváradi görög-keleti ro-
mán püspöki helynökniek a görög-keleti ro-
mián egyház nemzeti kongresszusa által gö-. 
rög-ikeleti rómain érsekké és 'iraetropolitává 
történt megválasztását a király megerősí-
tette. 

— Szegedi tisztek kitüntetése. A hivatalos 
lap keddi száma több szegedi tiszt kitünteté-
sét közli. Jegesi Aladár 302-ik honvódgyalog-
ezredhez beosztott 5-ik honvédgyalogezred-
btli tartalékos hadnagyot a király a legfel-
sőbb dicsérő elismerésével tüntette ki. I f jabb 
Endrényi Imrét, a 46-ik gyalogezred hadap-
ródját az ellenség előtt tanúsított bátor ma-
gatartása elismeréséül az ezüst vitézségi 
éremlinél tüntették ki. — A király megenged-
te, hogy Samarjay Sándor 3-i.k honvédhu-
szárezredbeli őrnagy, Kovács Jenő ós JLiptay 
György 3-ik honvédhuszárézredbeli százado-
sak, továbbá Kopeczky Győző I . honvédlovas-
tüzérezre d bel i főhadnagy a német császár ál-
tal nekik adományozott 2-ik osztályú vaske-
resztet elfogadhassák és viselhessék. 

— Két nappal ezelőtt, épen szép csillagos 
éjszaka volt, a városi közkórbáz betegei az 
igaziak álmát aludták, amiikor a tizes számú 
kórteremmel szemben levő fürdőszoba teteje 
mintegy négy négyzetméter nagyságban te-
szakadt. A betegek Ijedten riadtak fel, de a 
gon donok megnyugtatta őket. Szerencse, 
hogy az eset éjszaka történt, amikor a fürdő-
szobában senki sem volt, mert a beszakadt 
menyezet feltétlenül agyonnyomta volna. A 
gondnok másnap jelentést tett a polgármes-
ternek, aki utasította a mérnöki hivatalt, 
hogy tegyen javaslatot a javítási munkákról, 
A javaslat esetleg elkészült, a menyezet azon-
ban még mindig nem. 

— Rendelet a menekültek terménykész-
ieteinek elszállításáról. A kereskedelmi mi-
niszter táviratban utasította az érdekelt vas-
utakat, hogy a Királyhágón túli törvényha-
tóságok, valamint Kolozsvár és Marosvásár-
hely városok, továbbá Krassószörénymegye 
területén, föladott terményeket a vasutak 
külön szállítási igazolvány nélkül azonnal 
kötelesek továbbítani. A rendelet hatálya 
Alsófehér, Besztercenaszód, Brassó, Csik, 
Fogaras, Háromszék, Hunyad, Nagyküküllő, 
Kolos, Szeben, Marostorda. Szolnokdoboka, 
Tordaaranyos és Udvarhely vármegyékre is 
kiterjed. 

— A szerdai interpellációk. Budapestről 
telefonálja tudósitónk: A képviselőház szer-
dai ülésére a következő interpellációkat je-
gyezték be: Eitner Zsigmond: A 28. gyalog-
ezrednek a király által való feloszlatása, 
lobogójának elvétele és az ezred ujabb visz-
szaállitása tárgyában. Ábrahám Dezső: Gróf 
Czernin bukaresti követünk kitüntetése tár-
gyában. Szterényi József: Az erdélyi mene-
kültek tárgyában. Barabás Béla: Az ötven 
éven, felüli népfelkelőknek a hadsereg köte-
lékéből való elbocsátása tárgyában. Gróf 
Károlyi Mihály: A külügyek jövőbeli keze-
lése tárgyában. Bartos János: A háborús el-
látásra jogosultak tárgyában. Beck Lajos;. 


