
•Péntek, 1916. október 18. nmMABYAmBmm 7 

Nem emelik a kávé árát. 
(Saját tudósító>ih tói) Szegieden 48, Buda-

pesten 60 fillérbe kerül egy csésze vagy pé-
kár- kávé, szűrve, félbarnán, langyosan, vagy 
föllel, világosan és forrón. A szegedi kávésok, 
akik az árak tekintetében örömest verse-
nyeznek fővárosi kollégáikkal, bizonyára 
irigykedve gondolnak a 12 filléres különbö-
zetre és — bár ne válna be a jóslatunk — 
azt hisszük, egy kis jóakarattal el is érik h 
fővárosi árat. Ha nem ma, holnap, akkor hol-
napután, vagy egy hónap múlva, két hónap 
múlva, de hogy elérik, az -"bizonyos, mint Tóth 
Péternél a fej beverés. Most, amikor a cukor-
fogyasztást korlátozó rendelet megjelent es 
a rendes mennyiségű cukorral kalkulált kávé 
egy fillérrel sem lett olcsóbb, valaki, aki nem 
szimpatizál a kávésokkal, — elvégre minden-
kinek van ellensége — besúgta nekünk, hogy 
a kávésok emelni óhajt ják a kávé árát . Ked-
venc besúgónk eddig minden esetben igazat, 
mondott, de ugy látszik, most az egyszer té-
vedett mert a kávésoknak eszük ágában sincs 
emelni a félbarna langyos amúgy is tulma-
gas árát. .Legalább a kávésok azt állítják,, 
bogy nem emelnek, legalább egyelőre nem 
emelnek, dacára annak bogy kevés a cukor 
és a kávét is nehéz beszerezni. Hát , ha a ká-
vésok mondják, begy a kávé ára a régi ma-
rad, bizonyára ugy is van. Ugy vau. Vagy 
másként van. He hogy valahogy van. Mert 
valahogy csak kell lenni. Sehogy még soha-
sem volt. 

Sorra kérdeztük a szegedi kávéház tulaj-
donosokat, akiktől a következő válaszokat 
kaptuk: 

— Nem igaz. Én legalább nem. ISőt a töb-
Hi sem. Nem is lógjuk. E lég a 48 flillér. Pedig 
Pesten 60. 

— Nincs róla tudomásom. Minek emelni, 
uáyse lesz kávé. Cukrot is nagyon nehéz be-
szerezni. 

—- Nem i's volt szó róla. 
A további (kérdezősködést ezeknek a nyi-

latkozatoknak az a lapján beszüntettük. 

A román vereség leleplezi 
Oroszország gyöngeségét. 
Szófia, október 12. Oroszország gyön-

gesége cimrnel űrje az „Edho de Bulgarie": 
Á dunai román összeomlás és az erdélyi 
Hadműveletek lebilincselik az általános fi-
gyelmet, annyival inkább, mer t ezek nagy, 
sőt döntő jelentőségű események. Romániát, 
'"elynek beavatkozását örömrivalgással üd-
vözölték ellenfeleink, ártalmatlanná tettük 
e s fenékig kell ürítenie a keserű kelyhet. 
Románia siralmas veresége annál súlyosabb, 
Mert egyúttal leleplezi Oroszország gyön-
geségét. Romániának kellett volna a mosz-
Hovita birodalom elővédjének lennie Ausz-
tria és Magyarország és Bulgária ellen, a 
l nyly utóbbi Oroszország elől a konstanti-
"upolyj u t a t elzárja. Romániát letiportuk, 
c ' e Oroszország nem tud segítségére sietni. 
A z orosz hullámok megtörtek a szövetsé-
ges hadseregek gránit-szikláin. Oroszország 
a legutóbbi gigantikus erőfeszítésekben ki-
Meirült s a reorganizációhoz hosszú időre 
V a t l szüksége. Románia leveretése s a hadi-
események súlypontjának délkeleti Európá-
) a való behelyezése nem fogja megengedni. 

hogy uj akciókra maga válassza meg. az 
időpontot. Oroszországnak egyidejűen az 
élelmezési nehézségek által- teremtett sú-
lyos válságot is le kell küzdenie. A háború-
nak Románia leveretésével támadt uj fázi-
sába Oroszország a végzetes gyengeség je-
gyében lép. 

A görög válság. 
London, október 11. A Times jelenti 

Athénből: Az uj kormány a következőképen 
alakult meg: Lamibrosz .miniszterelnökség 
és közoktatás; Zolasztosz: külügy, Zelosz: 
belügy, Drakosz: hadügy, Damianosz: ten-
gerészet, Zanetuelasz: pénzügy, Argyropu-
losz: közlekedésügy, kereskedelem és igaz-
ságügy. 

Zürich, október 12. A „Schweizerische 
Telegrafen-Inforimation" jelenti a görög ha-
tárról, hogy a görög kormány energikus 
intézkedéseket tesz a forradalmi mozgalom 
elfojtására. Epiruszban Papulosz táborno-
kot nevezték ki az V. hadtest parancsnoká-
vá, aki a megbízhatatlan tiszteket áthelyez-
teti vagy letartóztatja. A tartalékosoknak 
Xantihban tartott nagygyűlésén Venizeloszt 
hazaárulónak bélyegezték és elitélését kö-
vetelték. Patraszban a legutóbbi tüntetések 
alkalmával lerombolták Venizelosz villáját. 
A szaloniki eseményekről közvetetten tájé-
kozódás híján vannak Athéniben, mivel Sza-
loniki egészen el van vágva a fővárostól. 

Olasz félhivatalos a hosszú 
háhoru ellen. 

Bem, október 12. Az Itália vezércikk-
ben foglalkozik Lloyd George ismert háborús 
beszédével. A többi közt a következőket irja: 

— Amig a német kancellár igen mérsé-
kelt beszédet mondott, amelyben távolról 
fölragyog a béke hajnala, azalatt Lloyd Ge-
orge még mindig Németország megbünteté-
séről beszél. A félhivatalos Avvenine d'ltalk 
már megadta erre a méltó választ, amidőn 
kijelentette, hogy Lloyd George már nem 
tartozik a háborús célok közé, amelyek 
egyesítették az antant-országokat. Lloyd 
George háborús, célja, vagyis Németország 
kapitulációja a német faj nagy ellenálló ereje 
következtében nem teljesülhet. A háború 
meghosszabbítása ugyan hidegen hagyja a 
gazdag Angliát, mert hadserege csaknem in-
takt és mert a háborúból pompás üzletet csi-
nál szövetségeseivel, azonban a négyesszö-
vetség többi hatalmai másképen gondolkod-
nak. i 

Az angolok tömegveszteségei 
a Sommenál. 

— Elerötlenedett a nagy offenzíva. — 

Berlin, október 12. A Wolíf-ügynökség 
jelenti: Az angolok hatalmas támadása a 
Sommetól északra október 7-én és 8-án 
szenvedett rendkivül súlyos veszteségek után 
elerötlenedett. 9-én a legerősebb tüzérségi 
•előkészítés után ujabb előretörést tervezett 
az angol gyalogság, ez a kísérlet azonban, 
hála a német tüzérség fölényes hatásának, 
tökéletesen meghiusult. A német gyalogság, 
tüzérség és a repülők együttműködése ezek-
ben a kemény harcokban nagyszerűen sike-
rült. Október 10-én az angolok ujabb táma-
dást készítettek elő Eauoourt l'Abbeytól 
északkeletre. Tömött sorokban közeledett az 


