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táplálkozással lát összefüggésben. Nagy iz-
galom közepette tárgyalták Gratz pénzügy-
miniszter kijelentését, a munkabéreik föleme-
lése ellen, mert az árak további drágulására 
vezetne. Egy felszólalásra Garbói elnök kije-
lentette. bogy a választójogi paiktum nem 
akadályozza meg a pártot a cselekvésben a 
kormány intézkedéseivel szemben. A' vita 
után határozati javaslatot fogadtak el, amely 
szerint ba a kormány nem szállítja le a ga-
bonaáraikat és a 'gabom,rendeletet vissza nem 
bonja, a munkásság a sztrájk f egy véré vel is. 
fog küzdeni a kormány rendelete ellen. A 
munkásság küldöttségileg jelenik meg a kor-
mánynál, bogy tudomására adj? az értekez-
let határozatát. 

— Országosan szervezkedik a demokrata 
párt. Budapestről jelentik: Vasárnap a demok-
rata párt értekezletet tartott dr. Székely Fe-
renc volt igazságügy-miniszter elnöklésével. 
Az értekezleten a fővárosi demokrata körök, 
továbbá a vidéki kiküldöttek jelentek meg. 
Szegedről dr. Balassa Ármin vett részt az 
értekezleten, amelyen a demokrata párt or-
szágos szervezkedésével foglalkoztak. Vá-
zsonyi Vilmos igazságiigyminiszter hosszabb 
beszédet mondott. Kijelentette, hogy a de-
mokrata bárt programmja 1900 óta nem 
változott. Hangsúlyozta az országos szer-
vezkedés szükségességét és ellenezte a pol-
gári párt alakítására vonatkozó kísérleteket. 
Ezután dr. Pető Sándor javaslatára egyhan-
gúlag kimondották, hogy szükségesnek 'tart-
ják a demokrata párt országos szervezke-
dését. 

— Rendkívüli közgyűlés. A főispáni in-
stalláció napján, julius 28-án délután még 
egy rendkívüli közgyűlése lesz a városnak. 
A rendkívüli közgyűlésnek ez idő szerint 
mindössze két 'tárgya van, Bemutatja a ta-
nács gróf Esterházy Móric miniszterelnök 
leiratát hivatalának elfoglalásáról és ennek 
kapcsán javasolja, bogy üdvözöl ie a köz-
gyűlés az uj kormányt és fejezze ki azt nz 
óhaját, hogy kormányzatát az ország üdvére 
és hasznára folytathassa. A .közgyűlés másik 
tárgya a tanácsnak az a javaslata, hogv a 
malomvám az uj termésévre újból tiz száza-
lékban állap'ttassék meg. 

— Szegedi repülő hősi halála. Kaptuk a 
következő gyászjelentést: Az iskola padjaiból 
szólította el a hazafiúi kötelesség. Igaz ma-
gva® érzéséneik teljes tüzével, i f jú lelkének 
büszkélkedő honszeretetével lett részese p 
nagy háború szörnyű faarcainak. (Bátor szivé-
nek vágyait követve, a küzdelmek fenséges, 
de legveszedelmesebb nemét választva, a ma-
gas felhőik honában, a légi küzdelmek vak-
merő harcosai közé állott. Kötelességérzés 
teljes tudatával számtalan nehéz harcot ví-
vott. Életveszélyes sérüléséből Isten különös 
kegyéből szerencsésen kigyógyulva, bátor 
lelke sietve szólította vissza a veszedelmek 
szinterére, hol ujabb küzdelmek után, véres 
légiliarcbaii elérte a könyörtelen végzet. 
Nagy Ernő, családjának büszkesége, rokonok 
és ösmerősölk dédelgetett kedvence, az ">. m. 
kir. honvéd gyalogezredből repülő csapathoz, 
beosztott hadnagy, alig 20 éves korában, az 
olasz harctéren julius 18-án, nehéz légifhare-
' un lelte hősi halálát. A forrón szerető szü-
lők áldása és folytonos fohásza e 'gyászos 
végzettől megmenteni nem tudta, de lehetővé 
vált. bogy drága teteme az édes Haza földjé-
ben találhatja örök nyugodalmát. Édes fiunk-
nak kihűlt teteme folyó hó 23-án érkezik \Sze-
ged-áUomása\u, hódúét d. v, 5 órakár a róni, 
kath. szértáiéiás szerint beszentelve, a belvá-
rosi családi sírbolt tan lesz elhelyezve. Az, 
engesztelő szentmise-áldozatot 84-én d. e. 10 

órakor a belvárosi Szent Demeter-templom-
ban tar t juk meg, Amidőn a legdrágább, leg-
nagyobb áldozatot hoztok meg mi is az édes 
'Haza védelmében, — hozzád fohászkodunk 
Mogyarclk Istene: virradjon fel'végre a mind-
nyájunk által hőn óhajtott, áldást hozó Béke 
hajnala. Legyen már elegendő a szent áldo-
za t !— A gyászjelentést a hősi halált balt 
hadnagy szülei: Nagy Gyula és felesége, bá-
rom testvére és nagyszülei adták ki iA teme-
tés nagy részvét és mély meghatottság mel-
lett hétfőn délután volt. 

— Hosivédnap Hódmezővásárhelyen. Az 
5. honvédgyalogezred árva- és rokkantalapjv 
Savára augusztus 5-én honvédonp lesz Hód-
mezővásárhelyen. A város egész társadalma 
nagy lelkesültséggel készül a honvédnapra. 
Az előkészítő munkálatok élén Szathmáry 
(Tihamér főkapitány áll. 

— A magántisztviselőkért. Nagyváradról 
jelentik: Megérkezett az itteni hatósághoz 
Szeged város átirata a magántisztviselők ér-
dekék- n. Az átiratot szimpatikusán fogad-
iák. Egészen bizonyos, bogy a legközelebbi 
(közgyűléséből Nagyvárad, is kérni fogja -a 
korín ált y 161 rn a gánt is z t vis e! 5k d rág usá gí 
pótlékának rendeleti nton való sürgős bizkv 
eitását. 

— Vezérkarunk vasárnapi hivatalos je-
lentése. Keleti harctér: A keletgalieiai harcok 
hatalmas vereséggé fejlődnek az orosz sere-
gekre nézve. Tí . r rap délután szövetségeseink 
egészen a tamopotí Szúi'eth-hidföig nyomul-
tak előre. Éjszaka több ponton elfoglalták a 
Kozovából Tgrnopolba vezető vasutat, iBrze-
zuttytól délkeltre is bomladóznak az orosz 
tömegek. A Zlota-Lópa és a Szereth közti fen-
sikot nz előbb emiitett vasútvonaltól délre 
rendetlenül vissza özönlő orosz seregoszlopok 
lepik el. Kozova irányában megindult az ül-
dözés. Tarnopol városa és számos helyiség a 
iSzerethtől keletre lángba borult. Jeziernábán 
sok hadiszert zsákmányoltunk. A foglyok 
számát edd i#még nem lehetett liozávetőlege-
sen sem megállapítani. Az alsó iKrajovkánál 
tegnap az ágyuha.rc tekintélyes erőre kapott. 

'A Kárpátokban helyenkint csatározásokra 
került a sor. Olasz és délkeleti harctér: Fon-
tceahb jelenteni valónk nincs. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyermek 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u.14. 

— Szürkeszinfl tábori leveb ző'apok. 
Augusztus 1-vel szürkeszinü papíron előállí-
tott tábori postai levelezőlapokat bocsátanak 
hivatalosan forgalomba, amelyek ára dara-
bonkint egy fillér lesz. 'A rózsaszínű tábori 
levelezőlapok árusítását julius végével be-
szüntetik, ezeket augusztus végén kötelesek a 
postahivatalok minden dij nélkül sziirkeszinü 
levelezőlapokra becserélni, A tábori postai 
levelezésre szolgáló szürke levelezőlapokat 
tilos magánosoknak előállítani. 

— Pap nélkül temetnek el egy munkást. 
Handzel József szegedi munkás vasárnap 
délután meghalt. Az elhunyt munkás, aki a 
szegedi szociáldemokrata párt gondnoka, volt, 
végrendeletében akként intézkedik, hogy pap 
nélkül temessék el. A szociáldemokrata párt 
teljesíti az elhunyt munkás végső kívánságát, 
kedden délután félbét órakor a Munkás Ott-
honból temetik Handzel Józsefet. Budapestről 
leérkezik a szociáldemokrata pártnak egyik 
tagja, aki elbúcsúztatja a, halot ta t . ' 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Állomásparancsnoksági kihallgatás 
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes 
állományesoportbli tisztek és tisztjelöltek, tiszt-
viselők és tiszt viselőjel öltek, akik sebesülten, 
vagy betegen a hadszintérről a mögöttesor-
szágrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tar-
faiékkórlh áiz akban, vagy magán ápolásban vagy 
ehyéhként szabadságon vannak, hogy mint 

könnyen sebesültek és lábadozók a póttesteknél 
vagy más helyen szolgálatokat teljesítenek, és 
akiknek az állapota csak némileg is megengedi 
az állomásparancsnok,ságnál Szegeden (Szent-
háromság-utca 2. sz.) f. hó 28-án d. u. fél 4 
órakor megtartandó állomásparancsno'ksági 
kihallgatáson személyesen megjelenni kötele-
sek. Azok a havidijasok, kiknek állapota az 
állomásparancsnokságnál való személyes meg-
jelenést kizárja, ezt a körülményt honvéd (ka-
tonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mel-
lett az állomásparanesnokságnak írásban vagy 
közvetítő személy utján bejelentik. Azok a tisz-
tek (tisztjelöltek), akiknek szabadságolása tiszti 
felülvizsgáló bizottság határozata alapján tör-
tént, a szabadság tartama alatt orvosi megvizs-
gálás végett a kihallgatáson nem kötelesek" 
megjelenni. Allomásparancsnokság. 
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A SzAK-nak vasárnapi, nagy és előkelő 
közönség előtt lejátszódott szezonzáró mér-
kőzését a MAC minimális gólkülöm'bséggel 
nyerte meg. Tegyük mindjárt hozzá, hogy 
az elsőosztályu fővárosiak a futballban any-
nyira szerepet játszó szerencsének köszön-
hetik győzelmüket, amennyiben a szegediek 
teljesen egyenlőrangu ellenfélnek bizonyul-
tak, sőt kapu előtti támadásaik sokkal veszé-
lyesebbek voltak és tetejében egv tizen-
egyest kiaknázatlanul hagytak. 

A MAC szél és nap ellen kezdi a játékot, 
csakhamar azonban védekezésre szőre'. Úgy-
szólván az egész félidőn át ostromolják a 
SzAK csatárai kapuját, azonban támadásai-
kat nem kísérté siker. Néha megközelítették 
a fővárosiak az ellenfél kapuját is. anélkül, 
hogv komolyan veszélyeztették volna. Az 
eredmény nélkül végződött félidő után mind-
két csapat erősen törekszik gólra, ami elő-
ször a MAC-nak sikerül. Krempels könnyű 
labdája utat talál e SzAK hálójába. A nem 
várt gól után a SzAK fokozza a tempót, ve-
széivesnél-veszélvesebb helyzeteket teremt a 
MAC kapuja előtt, mig végül Vezér /.. erős 
sutiját Schobrt fogja ugyan, de a kiejtett 
labdát a mindig szemfüles Gerei menthetet-
lenül rendeltetési helyére juttatja. A közön-
ség soraiban nagy lelkesedést kelt a kiegyen-, 
lités, melynek nem sokáig örülhetett, mert 
a következő percben a MAC újból magához 
ragadja a vezetést. Közvetlenül befejezés 
előtt több attak után megint alkalma nyilik 
a SzAK-nak a kiegyenlítésre, de a megítélt 
tizenegyest a tetőfokra hágott izgatottság 
közepette Mauser a kapu mellé lövi. 

Ezzel be is fejeződött a mindvégig fair, 
nivős játék, mely a fútbaliért rajongókban 
sokáig kellemes impressziókat fog kelteni. 
A MAC uri csapatát a közönség szimpati-
kusán fogadta. Legjobb része a csatársor. 
Szépen, észszerűen kombinál. A válogatott 
Krempels és Medgyessy kiválót nyújtottak. 
Püspöky a középfedezet helyén szintén jó, 
továbbá iriéltó partnere Sziits yiobbfedezet. 
A SzAK buzgalommal igyekezett a szezont 
győzelemmel lezárni, ami csak balszeren-
cséje folytán nem sikerült, inelv hihetetlen 
mértékben üldözte ezen a meccsen. Legjobb 
ember ismét Mauser volt. mellette a többi 
csatárnak is folytonosan fejlődő tehetsége 
észlelhető. A fedezetsor és a hátvédek sokat 
és agilisan dolgoztak, mig a kapus még nem 
rendelkezik a szükséges rutinnal. 

A szezonzárás alkalmából összegyűlt 
klubtagok megható bucsut vettek a frontra 
menő Hausertől, kinek a szegedi sportélet 
feltámasztása köriili nagy érdemeit hálás 
szavakban méltatták, 

Steitihübel Zoltán precízen vezette az 
állandóan erős iramú mérkőzést. 


