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hogy az állomá- felé mmijünk, ötlik szemünk-
be a liáf e! u. A lovakat . r.;sz fogoly hajtja 
szelíden. És az utálok csintalanul fülébe ének-
lik a vörös ördög nótáját. És a hunyó 
hold csak néz véres komolysággal a földre, 
amelyen annyi vér folyik mostanában es oly 
kevés a béke. 

(*. i) 

— Budapesti tudósítónk telefonjeleníése. — 
(Wekerle befejezte bécsi tanácskozá-

sait.) A Bud. Tud. jelenti Bécsből: Wekerle 
ma délután a kiilügyminíszteriuimban ta-
nácskozott gróf Czermnnel, azután meg-
látogatta Seidler osztrák miniszterelnököt, 
báró Burjánt és Stöger-Steiner hadügy-
miniszteri. A miniszterelnök éjjel hazauta-
zott. Dr. Gratz Gusztáv és Szurmay Sán-
dor Lécsi tanácskozásai szintén befejezést 
m ertek. Gratz és Zichy délután hazautaz-
tak. báró Szurmay éjjel utazott haza. 

(A képv'se'őház ifoszsüíése.) A Bud. 
Tud. illetékes helyről arról értesül, még 
nem történt végleges döntés, hogy mikor 
ül össze a Máz, hogy a Wekere-kormá.iy 
bom,utálkozzék. Döntés 'valószínűleg a leg 
közelebbi napokban történik, amikor We 
ker'e a Ház összehívása ügyében érintke-
zésbe szándékozik lépni a Ház elnökségé-
vé!. A -főrendiházban előreláthatólag két 
nappal később fogja elmondani Wekerle 
programját, 

(Tisza a íláz ülése előtt visszajön a 
frccijTők) Gróf Tisza István a Ház 10-iki 
ülése előtt néhány nappal "hazaérkezik. A 
munkapárt akkor fog határozni a Wekerle-
kormánnyal szemben tanúsítandó ma g a tar 
tájáról, 

(Az Osztrák-Magyar Bank szabadal 
mának meghosszabbítása.) A „8- Órai Új-
ság" jól informált helyről arról értesül, 
hogy aktuálissá vált az Osztrák-Magyar 
Bank szabadam ínak meghosszabbítása. 
Egyelőre a tárgyalások intern jellegűek 
lesznek a két kormány é's a jegybank ve-
zetősége között. Az a terv, hogy a bank 
szabadalmát .a kiegyezéshez hasonlóan busz 
évre hosszabbítsák meg. Az ércalap ki-
egészítésére és az államnak adott kölcsön 
visszafizetésére vonatkozó döntést a há-
ború utánra halasztották. Bizonyosra ve-
szik, hogy a Wekerle-koranány a húsz éves 
meghosszabbítás elé nem fog akadályokat 

árditeni. 

• B«*HS(R«Rl9> 
^éli jelentés az Isonzó-csatáról. 

A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar 
Távirati Irodának: 

A felső Isonzónál levő Seiotól a Wip-
paelTg tegnap ismét erős harcok voltak. 
Az ellenséget mindenütt Visszavertük. 

Hadiállapot Finnországban, 
Berlin, augusztus 29. A pétervári ideig-

lenes kormány — mint Helsingforsból 
Stockholmiba érkeze: \urek közlik — a 
legerősebb eszközökhöz folyamodott, hogy 
elfojtsa Finnországban a függetlenségre 
irányuló .törekvéseket. A kelettengeri flot-
ta főparancsnoka Helsingforsbian van és 
szombaton több izben tanácskozott a csa-
patuk parancsnokaival. A negyedik doni 

kozákezred is Helslngiorsb érkezett s ki-
vidé nagyszámú iovasság. Ha a kormány 
tilalma ellenére összeül a finn országgyű-
lés, akkor nyomban kihirdetik egész Finn-
országban a hadiállapotot. 
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Nincs kegyelem 
az árdrágítóknak, 

A belügyminiszter rendelete a városokhoz. 

(Saját tudósítónktól.) Ugrón Gábor bel-
ügyminiszter szerdán következő körren-
deletet küldte a szegedi polgármesteri 'hiva-
talhoz: 

Ma már fölösleges megokolni, hogy a 
magyar nemzetnek a léteért folytatott erős 
küzdelmében minden munkás kezére szük-
sége vari. A magyar nemzet e hősi küzdelme 
parancsoló!'ag megköveteli, hogy mindenki 
azon a helyen, ahová sorsa állította (a c:a 
tatéren, hivatalban, tisztségben, gyárban, 
műhelyben, az eke szarva mellett vagy más 
belyiiít) minden erejével töltse be azt a 
munkakört, amely hivatása. Senki egy órá-
ra sem odázhatja el ki szabott munkafjiada-
tának megoldását anélkül, hogy az összes-
ségnek. a köznek ne ár.son. 'Ebből- az okból 
viszont senkit egy órára sem szabad, indok 
nélkül munkaköréből elvonni. Nem szabad 
munkaidőben elvonni munkafeladatától az 

.xfy ui munkás, dolgos embert, akinek a ha-
tóság előtt folyamatban levő, tárgyalandó, 
vagy már el js tárgyal: ügye halaszthatat-
lan intézkedési nem igényel. Ezért elrende-
lem, hogy a rendőri büntető bíróságok: 

1. a mezőgazdasági, gyári, műhely- és 
minden más munkás ellen, továbbá kisgaz-
dák, iparosok s mesterek ellen folyamatba 
tett vagy teendő minderi elvan kihágási 
ügynek tárgyalását, amely csakis az ügy-
feleknek és tanuknak megidézése vei fejez-
hető be és amely nem tartozik a .háborúval 
kapcsolatos, vagy azzal összefüggő és e 
m'att soTonkivül elintézendő kihágási ügyek 
közé: az elévülési időn beliil olyan időre 
halasszák, amikor a mezőgazdasági, illető-
leg gyári stb. munkák szünetelnek vagy be-
fejezés- nyernek; 

2. az emiitett egyének ellen jogerősen 
megáll lapított szabadságvesztés (elzárás) 
büntetés végrehajtását a fentebbi okokból is 
hivatalból 3 hónapra halasszák el. és 3 hó-
nap múlva is az elévülés kikerülésének te-
kintetbe vételével az elzárás csak akkor 
veendő foganatba, ha az elitált halasztha-
tatlan mezőgazdasági vagy hadi célt szol-
gáló más munkát nem végez. 

•Kivételt képeznek természetesen a 
notorius csavargók, szokásos bűn-
tettesek, közveszélyes munkakerü-
lők és általában, akik a közrendet 
és közbiztonságot veszélyeztetik, 
valamint az árdrágítás miatt, nem-
különben a hadiállapottal kapcso-
latban álló. azzal összefüggő kihá-
gás miatt elitéltek, akiknek bünte-
tése csak kivételes esetekben ha-
lasztható el. 
Azok ellen, akik csak pénzbüntetésre 

vannak elitélve és abban a helyzetben van-
nak, hogy bár az tőlük közadók módiára 
be nem hajtható, de azt mégis lefizethe ik-
es ezi épen azéní nem teszik, mert tudják, 
hogy a pénzbüntetésüket helyettesi tő sza-
badságvesztés végrehajtása hivatalból elha-
laszt: tik, az átváltoztatott szabadságvesz-
tés szintén végrehajtandó. E rendeletemet 
azzal a felhívással közlőim, hogy azt a ren-
dőri büntető bíráskodást gyakorló elsőfokú 
bíróságokkal haladéktalanul közölie és a 
tiszti főügyésznek másolatban ad.ia ki. Az 
I. fokú rendőri bíróságok tartoznak e ren-
deletemet a vád képviseletével megbízottal 
közölni. A miniszter helyett Palugyay ál-
lamtitkár. 
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HELSINGFORS: A város környékén 
20.000 főnyi csapatot és nagyszámú pán-
célos gépkocsit vontak össze. Az egész 
országban lázas izgatottsággal várják a 
nap eseményeit. Azt hiszik, hogy a finn 
tartománygyiilés tagjai okvetlenül meg 
fogjál: kísérelni a tanácskozás megkezdését 
a katonaság fenyegető magatartása ellené-
re is. A katonaság parancsot kapott, hogy 
amennyiben a laríománygyülé's összeül, kí-
méletlenül járjanak el. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS (Esti jelentés); 
A Heiligengeiszt-jfensikon és Görz mellett 
folytatódnak a harcok. Az ellenség sehol-
setm ért el sikert. Triesztet ma reggel 9 
órakor egy olasz légi flotta újra bombázta, 
A belvárosra ?0 bomba hullott, melyek nem 
jelentéktelen tárgyi kárt okoztak. Két la-
kost megöltek, többen megsebesültek. 

BASEL: A Ba'seler National Zeitung 
jelenti Milánóból: Szimptomatikus jelentő-
séget tulajdonítanak annak a té'nynek, hogy 
a hadi értékek az utóbbi napokban fel-
tűnően hanyatlottak, mig a békeértékek 
tetemesen emelkedtek. 

ROTTERDAM: A Manchester Guar-
dian jelenti: A gyapotkészietek erősen 
csökkentek. A ter^eren vaíó behozatal 
már nem fedezi az erősen korlátozott fo-
gyasztást. 

BERLIN: A WolÜHügynükség jelenti 
29-ikén este: Sehoiseirn volt nagyobb harci 
cselekmény. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 
Vilmos császár ina a nagyfőhadiszáJláson 
meghallgatta Waldstaetten osztrák-magyar 
tábornok és Dugov bolgár tábornok jelen-
tését. Tegnap a császár fogadta Károly 
király szárnysegédét, Trougier alezredexst, 

STOCKHOLM: A Ruszkoje Voija je-
lenti: Ujabb oros z lovascsapatokat és pán-
célautókat küldtek Finnországba. A finn 
taríornánygyülést az orosz kormány tilal-
ma ellenére megnyitották. 

GENF: A Journal de üenéve jelentése 
szerint az antant holnap fog válaszolni a 
pápa jegyzékére. 

Ujabb 18.000 tonna 
elsiilyesztése 

Berlin, augusztus 29. A Wolff-ügynök-
ség jelénti: Az Atlanti-óceánon buvárhajó-
ink ujabban 18.000 bruttóregiszter tonnát 
síiíyesztettek el. Az elsiilyeszitett hajók 
között volt egy 5019 tonnás fölfegyverzett 
angol gőzös. 

A lengyel államfanács lemondott. 

Berlin, augusztus 29. Posenből jelentik 
a Lokalanzeiger-nek: Az egész lengyel ál-
lamtanács lemondott, mert ugy vélekedik, 
hogy politikai jogok hijjún nem képes a len-
gyel királyság érdekében eredményes tevé-
kenységet kifejteni. A lemondott lengyel 
tanácsosok elégedetlenek, mert elég sokáig 
vártak, hogy hatáskörüket kibővítsék, de ez 
nem történt meg s igy további működésüket 
céltalannak tartják. „ . 


