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nék megnyerni igazgatónak. (de erről — 
mint meggyőződést szereztem — szó sem 
lehet. A kuiturpalota szerencsétlen véget é.> 
Igazgatóját gyakran támadták működéséért. 
A szép kultúrintézmény jövő fejlődése és 
Arad intelligens, a kultúrát megértő és meg-; 
becsülő közönsége kiváló embert kiván az 
aradi kultúrpalota igazgatói székébe, aki al-
kotni és gyarapítani tud. 

Deák Dezső, 

A nagyváradi hadseregszál-
litási bűnpör szegedi vonat-

kozásai. 
(Saját tudósítónktól.) Tegnap kezdődött 

meg Temesvárott a nagyváradi Menkes-ügy 
tárgyalása. A hatalmas hadseregszállitási bűn 
pörnek több szegedi vonatkozása van, a nyo-
mozás megindításához 1915 januárjában Sze-
geden kapta az első adatokat a budapesti ál-
lamrendőrség. Akkor ugyanis más. már le-
tárgyalt Ligyből kifolyólag házkutatást tar-
tottak az egyik itteni hadseregszállitó laká-
sán, amely alkalommal lefoglalt levelezésből 
az a gyanú merült fel, hogy a nagyváradi 
élelmezési raktáriban rossz és mennyiség te-
kintetében sem megfelelő áruk átvételénél 
visszaélések és. vesztegetések történtek. Ezen 
a nyomon indult meg a nyomozás, amely 
tömérdek adatot hozott felszinre Menkes Lipót 
nagyváradi élelmezési főtiszt és Újhelyi Her-
raann, népfölkelő, élelmezési tiszt ellen. 

A vádirat mindkettőjüket hadsereg elleni 
bűntettel vádolja, Menkest a többi között 
azért, mert mint a nagyváradi élelmezési rak-
tár főnöke: Kcnes Samu ügynöktől és Ultnann 
Sándortól összesen 7000 korona ajándékot fo-
gadott el, hogy a katonai kincstárt 60.000 ko-
ronával megkárosítsa; a Kurlander és TJll-
mann cégtől rendkívüli magas árakon vásá-
rolt árukat ; mikor ezen cégnél kávét rekvi-
rál tak, közreműködött, hogy a 3 kor. 20 41]]. ár 
helyett a cég 3 kor, 80-at kapjon; olcsóbb és 
kevert minőségű lisztet vett á t a cégtől jobb 
helyett; a hadbiztosság parancsa ellenére 
cukrot nem a Hitelbanktól, hanem kedvezőt-
lenebb feltételek mellett a fenti cégtől vásá-
rol t ; I f j abb Moskovits Mórtól pénzt fogadott 
el, hogy csekélyebb értékű árukat vegyen át 
és ezzel több mint 60,000 korona kárt, okozott; 
Moskovits cégétől magasabb árakon vásárolt 
és neki nem járó többletösszegeket fizettetett 
ki; káros anyagokkal kevert, sötét liszteket 
vett át tőle; átvette a Moskovits-cég malma 
által kincstári búzából őrölt de a ió liszt ki-
vonása és kevésbé tápláló, kártékony anya-
gok hozzáadásával készített láthatólag sötét 
szinti liszteket; egészségtelen, emberi táplá-
lékra alkalmatlan kenyeret átvétetett és azt 
a csapatoknak kiadatta; Moskovits cégétől 
előírás ellenes lisztet rekviráltak, ennél és a 
kifizetéseknél segédkezett; a kötlevelekbeu, 
hogy az ellenőrzést akadályozza, a cikkek mi-
nőségét kihagyta; az Amiü'a-malomtól tulma-
gas áron, azontúl pedig az előírásnak meg 
nem felelő rosszabb lisztet vett át; Lakatos 
JÓZÍ,. . ezer koronát kapott és tőle tuldrága 
lisztté es zabot vásárolt: a Szegedi Gazda-
sági Eg^le ... „00 koronát kapott annak meg-
bízót tj ÍL U i jan és tuldrága szénát és szalmát 

vásárolt tőle, büdös zabot vett át jó helyett; 
Mandl Zsigmond makói, Böhm Sándor sze-
gedi, Schönfeld Lajos nagyváradi, Rufft Pál 
gyéresi lakostól pénzajándékokat fogadott- -ol 
és ennek ellenében tőlük a m e g s z o k o t t árak-
nál drágábban vásárolt. 

Újhelyi Hermann népfelkelő élelmezési 
tist ellen az a vád, hogy elkövette a hadsereg 
elleni büntettet azáltal, hogy mint ellenőr efi 
pénztárnok a fent is emiitett cégektől pénz-
ajándékokat fogadott el és Menkessel együtt 
járt el a hibás és tuldrága áruk dolgában, 
azontúl pedig: tűrte, hogy Forgács Dezső, a 
Szegedi Gazdasági Egylet tisztviselője, ellen-
szolgáltatásul, hogy Újhelyi az egylet, cége 
alatt kukoricát, szállíthatott, kevesebb értékű 
cikkekkel 9000 korona erejéig egkárositotta a 
kincstárt; Menkessel együtt a Szegedi Gazda-
sági Egylettől tulmagas árakon árukat vá-
sárolt; a hadügyminisztérium és a katonai 
hadbiztoeság ismételt tilalma dacára ezen 
egyesültenek 500 kg. teára rendelést adott; 
az egyesület kedvezőtlen széna- és szalmaszál-
litási ajánlatát Menkessel együtt felterjesz-
tette; az egyesülettől kisebb értékű és büdös 
zabot és selejtes szénát átvett. 

Általában a többi vádpont azonos azzal, 
mit amilyeneket a vádirat Menkes ellen fel-
hoz. A tárgyalásra tömérdek tanút idéztek 
be, köztük több szegedit. 

A pétervári antant-diplomaták 
közvetíteni akarnak Kornilov 

és Kerenszki között. 
Pétervár, szeptember 14. A szövetséges 

hatalmak pétervári képviselői tegnap a kö-
vetkező proklamációt bocsátották 'ki: 

„A mati események alkalmából bizonyos 
Japok arra céloznak, hogy a szövetséges 
hatalmak pétervári képviselői támogatni 
fogják Korniloyot. vagy pedig meg fogják 
akadályozni, hogy Koriilovot megrendsza-
bályozzák. Az ilyenfajta híradásokat nem., 
szükséges megcáfolni, elég, iha rámutatunk 
arra, hogy a szövetségesek milyen szerepet 
játszottak 'Oroszország belső ügyeiben. Az 

antanthoz tartoaió esszes országok pétervúri 
képviselők meleg barátsággal viseltetnek a 
nagy .szövetséges ináéit és kiajánlják jászán-
déku szotgálátaikdt, hogy megakadályozzák 
a vérontást és a polgárháborút." 

A proklamáció további során a követ-
kezőket mondja: 

„A szövetségesek Bucii anan elnöklete 
alatt ülést tartottak, hogy tanácskozzanak 
arról a helyzetről, amelyet az ideiglenes 
'kormány és Kornilov között eLperiil't egye-
netüientség .idézett elő. A pétervári diplomá-
ciai képviselők megállapodtak abban, hogy 
kötelességükhöz híven megmaradnak helyit-
kön, hogy Szövetségesüket szükség esetén 
megvédelmezzék: Igein nagy jelentőségűnek 
tartják, hogy Oroszország minden erejét 
egyesit se és a diadalmas háborút dölytat-
hassa. A szövetséges államok képviselői, 
hogy megakadályozzák a jóvá nem tehető 
s z cremetétlen ségeké c, fölajánlQlták jó szol-
gdléfaikat azzal az . egyeden szándékkal, 
hogy Oroszdrjszág és a ázövetáégeseh ügyét 
szolgálják. 

h 
a URÁNIA Si 

I fflagy. Tudományos Színház i 
y y 

Szombaton és Vasárnap 
szeptember 15-én és 16-án 

Stuart Webbs 
legizgalmasabb kalandja. 

Detektivtörténet négy részben. 

A kitűnő filmdetektiv első 
filmje az Idei szezonban. 

• • J k 
Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 
2 órától kezdve. Gyermekjegyek csak az első 
előadásokra érvényesek. Jegyek előre válthatók 
d. u. 2 órától, vasárnap d. u. fél 2 órától kezdve. 
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