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Beszédje végén Briand óv a „túlzott 
optimizmustól", mert „az ellenség ínég min-
dig hatalmas", azt hirdeti tehát, hogy „az 
erőfeszítéseket meg kell kettőztetni", sőt 
arra is figyelmeztet, hogy „az igazságnak 
hidegen kel! a szemébe nézni." 

Ezt mi is kívánjuk neki. sőt azt ihisz-
szük, nincs távol az az idő. amikor elrejti 
az arcát, hogy az igazságot ne kelljen látnia. 

HÍREK 
oooo 

Hát 
a hatóságnak szabad a lisztet a makszimális 
áron felül árusítani? (Hát a hatáságnak sza-
bad a városháza melletti árusító bódében a 
hatvanhat fillérben imakszimált főzőlisztet 
hetven fillérért árusítani? 

Tanúi voltunk csütörtökön délutáni, ami-
kor a hatósági bódéban, ahol most a tízege-
den tartózkodó erdélyi menekültek vásárol-
hatnak kenyeret és lisztet, négy fillért hoz-
zácsaptak. a hatóságilag miegálliapitott leg-
magasabb árhoz, azaz négy fillérrel drágí-
totta meg a hatóság a lisztet a menekülők-
nek. Kérdésünkre azt a felvilágosítást kap-
tuk, hogy ezt a négy filléres drágítást a 
papírzacskó okozza. Az a papírzacskó, amit a 
péknek és kereskedőnek nem szabad felszámí-
tani, az a papírzacskó, amelynek — akármi-
lyen könnyű is — mégis van súlya, amelyet 
nem lisztben, hanem papírban kap meg a 
vevő és annyit fizet érte, mintha, lisztet 
venne. 

A Délmagyarország munkatársa két ta-
núval jelent meg a bódénál. A tanuk egyike 
értesítette a polgármestert, aki nyomban ki-
ment az elárusító helyre és megkérdezte, 
mennyiért árul ják a főzőlisztet. 

— Hetven fillérért, — adta meg a felvi-
lágosítást az elárusító. 

A polgármester azonnal intézkedett, 
hogy a négy filléres árdrágítás meg-
szűnjön, annál is inkább, mert a lisztet a me-
nekülőknek szánta a város. 

Félóra múlva már szigorúan maksziurá-
lis áron árusították a lisztet a hatósági bódé-
ban. _;. j ... 

- Andrássy bécsi utja. Budapestről tele-
fonálja tudósítónk: Politikai körökben elter-
jedt hir szerint Andrássy csütörtök este 
Bécsbe utazott, hogy osztrák politikai kö-
rökkel tanácskozást folytasson. Az ellen-
zéken ugy tudják, hogy Andrássynak fontos 
politikai megbeszélései vannak Bécsben. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
csütörtökön délben Hódmezővásárhelyre uta-
zott. . :,i J J ' b uJSÁ 

- A Ház munkarendje. Budapestről jelenti 
tudósítónk: A képviselőház pénteken és az-
után legközelebb kedden tart ülést. A Haz 
napirendjén a kivételes hatalom igénybevé-
teléről szóló miniszterelnöki jelentés tárgya-
lása fog szerepelni. Hir szerint a .iövő héten 
a miniszterelnök beterjeszti a fogyasztási 
adóról szóló törvényjavaslatot. E törvény-
javaslat letárgyalása után a Házat négy 
iiétre elnapoljak. Novemberben a képviselő-
ház ismét összeül, hogy letárgyalja az 1917-
ik évi költségvetést. A főrendiház pénteken 
tart iilést. 

— Mangra Vazul eskütétele. Bécsből je-
lentik: Mangra Vazul, a görögkeleti érsek-

melrcpolita Bécsbe érkezett, hogy a hiva-
talos esküt letegye. Az eskütételre Jankovich 
Béla kultuszminiszter is ideérkezik. 

— Ágai Adolf meghalt. Budapesttől tele-
fonon jelenti tudósítónk: Ágai Adolf, a ki-
tűnő iró, akinek „Porzó" néven irt szép-
irodalmi munkái nagy népszerűségnek ör-
vendenek, csütörtökön éjjel 80 éves korában 
meghalt. Ágai hat évtizeden keresztül fej-
tett ki elismert és értékes irodalmi munkás-
ságot, halála országszerte mély és igaz rész-
vétet kelt. 

— A hus- é s zsirfogyasztás ujabb kor-
látozása. A hivatalos lap csütörtöki számában 
rendelet jelent meg a hus- és zsirfogyasztás 
korlátozásárol. A rendelet szerint szarvas-
marhát sertést, juhot, úgyszintén kecskét — 
korra való tekintet nélkül — a hét két- nap-
ján és pedig kedden és csütörtökön — kény-
szervágás vagy kán yszerl eszű rás szükségét 
kivéve — vágni vagy leszarni tilos. A hét .két 
napján és pedig szerdán és pénteken tilos 
húst akár nyers akár feldolgozott állapotban 
forgalomba hozni. Ugyanezeken a napokon 
tilos ételeknek kiszolgáltatására szolgáló üz-
letekben és üzemekben (fogadók, vendéglők, 
egyleti jellegű és más étkező helyek stb.) hus 
felhasználásával készülő ételeket előállitani 
vagy kiszolgáltatni. Hus a jelen rendelet ér-
telmében a marhának, borjúnak, kecskének, 
lónak, házinyúlnak emberi táplálkozásra fel-
használható minden része (kivéve a gyors 
romlásnak kitett belső zsiger-részeket.) Hús-
nak kell tekinteni a husnemiiekből előállított 
húskonzervet és hentesárut is. A hétnek többi 
napján egy étkezésre egy személynek legfel? 
jebb egy húsétel szolgáltatható ki. E tekintet-
ben mindennemű bal- is húsételnek számit. 
Nem számit húsételnek az olyan ételnemű, a 
mely legfeljebb 50 gramm liust vagy húsne-
műt tartalmaz. Hétfői napokon tilos emiitett 
üzleteknek olyan ételeket előállitani, Vagy 
kiszolgálatni, amelyeknek előállításához zsír 
(sertészsír, vaj, növéaiyzsir, növényi olaj stb.) 
felhasználása szükséges. A belügyminiszter 
a rendelkezések alól egészségügyi szempont-
ból kórházak és egyéb gyógyintézetek egyes 
ápoltjai javára kivételeket engedhet. A ren-
delet ellen vétők két hónapig terjedhető el-
zárással és hatszáz koronáig terjedhető pénz-
birsággal büntethetők. 

— A menekült tanulók felvétele. Az 
erdélyrészi menekülők központi i rodája közli 
az érdekeltekkel, hogy a kultuszminiszter 
rendelete alapján a középiskolai tanulók, je-
lenlegi tartózkodási helyük középiskoláiba 

létszámon fölül is fölveendők és vagyontalan-
ságuk esetén minden dij fizetése alól íelmen-
tendők. A tanulók esetleges fölvételi, javitó 
és pótló vizsgálatai bármely középiskolánál 
megtarthatók. Ugyanez áll az elemi iskolák 
tanulóira és az óvodás gyermekekre nézve is, 
akik szintén felveendők tartózkodási helyü-
kön levő iskolákba és óvodákba. A menekült 
tan felügyelőségek székhelyei jelenleg a kö-
vetkező helyeken vannak: tíze ben vármegyéé 
Zomhorbaii, Udvarhelymegyéé tízolnokon, 
Háromszókmegyéé Gyulán, Brassómegyéé 
-Orosházán, Csikmegyéé Debrecenben, Huny,ad 
megyéé, .a megye északi részére nézve Déván, 
a Marostól délre eső részére nézve Aradon. 
A belügyminiszter rendelkezése szeriint a me-
nekültek táviratokat levelező-lapokat és nyi-
tót leveleket küldhetnek oly területre is, ille-
tőleg területről, ahonnan vagy ahová a postai 
forgalom szünetelt. 

— A jótékony nőegyesüiet a menekül-
tekért. a Szegedi Kisüeüóvó- és Jótékony Nő-
egyesület Polgár iLászlóné elnöklete alatt 
gyűlést tartott, amelyen az elnöknő részlete-
sen beszámolt azokról az intézkedésekről, a 
melyeket az erdélyi menekült testvéreink ér-
dekében tett. A beszámoló szerint az elnök-
ség a menekülők részére városunkba való ér-

kezésükkor felajánlotta belvárosi óvóintéze-
tének helyiségeit lakásul s egyben vállalko-
zott a r r a is, hogy élelmezésüket ellátja. Ezen 
áldozatkész ajánlat alapján 40 menekült hon-
fitársunk részesül az egyesület vendégszere-
tetében, 50 pedig teljes napi ellátásban. A 
menekültek elhelyezése folytán az egyesület 
kénytelen volt belvárosi óvóintézetét rövid 
időre bezárni, most -azonban ezt a kérdést is 
megoldotta az egyesület, s óvóiintézetét szep-
temlber 25-én, hétfőn ú j r a megnyit ja , amiről 
a szülőket ez uton értesiti. 

— Kórházi kötszerek. A városi tanács 
csütörtöki ülésén dr. Gaál Endre knl tur taná-
csos ismertette azt a miniszteri rendeletet, a-
mely kimondja, hogy kötszerek szállítására 
egyedül a gyapot központ van jogosítva. A 
rendeletet közli a városi közkórház igazgató-
ságával. 

— Drágább lesz a cukor. Bécsből jelentik: 
A Neue \Freie Presse értesülése szerint októ-
ber elsején a cukor árá t fölemelik. • ? • 

— Istentisztelet a zsinagógában. Az őszi 
vezeklő istentisztelet szeptember 24-én és 27-
ikén reggel hat órakor, a közbeeső napokon 
fél hétkor kezdődik. 

— Szeged állomáson a regi hadimenet-
rend ismét élet belép Szeptember 1-én, a 
román háború kitörése után tudvalevőleg u j 
hadimenetrend lépett életbe. Pénteken éjfél-
től kezdve a Szeged-állomáson ismét a régi 
hadi menetrend szerint közlekednek a vona-
tok. A régi hadimenetrendben változás nem 
történt. A rókusi pályaudvaron közlekedő 
vonatokra nézve további intézkedésig az u j 
hadimenetrend marad érvényben. 

— Egy hónap alatt helyreállítják a pet-
rozsényi üzemünket. Budapestről jelentik: A 
petrozsényi -diadalunknak nagy gazdasági 
jelentősége van. fö lszabadulnak a zsil-völ-
gyi kőszénbányák, amelyek Magyarország 
szénszükségletenek huszonöt százalékát fe-
dezik. Attól lehetett azonban tartani, hogy 
a' románok esetleg elpusztították nagyértékii 
Kószénbányáinkat. Az Urikány—Zsilvölgyj 
Részvénytársaság igazgatója, tux Rikárd 
a 'következő megnyugtató kijelentést tette 
erre vonatkozólag: 

— .Ma reggel kaptuk a miniszterelnök-
ségtől az örvendetes újságot, hogy Petro-
zsény ismét a 'birtokunkban van. . Egyúttal 
.megnyugtattak bennünket, liogy a bányák 
úgyszólván teljesen sértetienék. Az igazgat-
tóság engem küldött le és én [holnap reggel 
már utazom is. Folyton jöttek munkásaink 
Petrezsényből, de az oláh uralomról nem 
tudtak felvilágosítást adni. Huszonhetedikén 
tört ki a háború és még harmincadikán sem 
voltak benn az oláhok. Rendszeresen nem is 
vetették meg a lábukat, hanem portyázó 
csapatok vették be magukat a város falai 
közé. A munkásokat igyekezünk visszavinni 
és legkésőbb egy hónap alatt a régi üzem 
helyre lesz állítva. 

— Gyermekgyilkossággal vádolt anya. 
Csütörtökön tárgyal ta a szegedi törvényszék 
Henessy-tanácsa Balázs Mária horgosi leány 
bűnügyét, akit gyermekgyilkossággal vádolt 
az ügyészség. A leány ez év áprilisában egy 
gyermekinek adott életet. A gyermek pár óra 
múlva meghalt. Az orvosi vizsgálat megálla-
pította hogy a gyermek halálát fulladás okoz-
ta. Miután a vádlott tagadásával szemben 
nem volt semmi bizonyíték, a törvényszék 
felmentette á vád alól. 

— Százötven vaggon burgonya. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági köz-
élelmezési üzem vezetője százötven vaggon 
burgonyát rendelt a város részére az Orszá-
gos Burgonyaközvetitő Irodánál. Csütörtökön 
megérkezett az éTtesitós, liogy tiz vaggonnal 
már útnak indítottak. 

— Moratórium az erdélyi menekülteknek. 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli azokat 


