
katona lett... &őt azt ímh vették zokszóval, mi-
kor egy niásnk (hasonló hir szálldosott felőle: 

— La jos megsebesült. 
Megint csak az öregek hitetlenkedtek: 
— TJgyan, ugyan, nem olyan tésztából 

van a Kukac, hogy megsebesüljön. 
Végre szombaton eloszlott mindem két-

ség. Kukac megjelent a banda élén. főkefe 
selyemkendővel átkötve a homloka — sebe-
sülten. 

— iNo, — lélekzettek föl a vendégek — 
háta Istennek. 

La jos csak mosolygott, mint egy igazi 
hős. I ; 

— Há t mi az Kukac? Szabadság, sza-
badság?.., Mégis csak okos volt az a. bolondos 
diigó, hogy haza küldött... Mii történhetett 
volna még veled, amig leér Rómáig az offen-
f iva , ha most nem botlik a homlokodba az a i 
huta puskagolyó. 

L a j o s csak tovább mosolygott. 
— Déllát hol sebesültél meg öregem?... | 

i 
Mégis csak igaz az, hogy a cigány szerencsés 
nemzetség... Lám, lám.,. 

Az első nóta után megeredt azután La-
jos aljkán is a szó: 

•— Hát ebbe a gyalázatos sötétségbe... 
— Olya® sötétség van a fronton? 
— iMajd miit mondok... Felsővároson, a 

Maros-utcában.,. 
— Olió, hát nem a fronton? 
.— Pokolba... Ki kívánkozik a f ron t ra ! 
— Ta'lán volt egy kándeszes magyarád i 

benned? 
Fölcsillant Kukac müvész-szeine, «gy 

ideig hallgatott , aztán busán felelte: 
— Hiszen csak az fá j , hogy nem volt 

bennem, mert ha az lett volna, bizomyosan a 
Szűz iMária kötőjébe estem volna. Fs kereszt-
be tette a vonóját, lassan, édesen húzta : 

Eresz alatt fészkel a fecske 
Szeretőnek jobb a menyecske. 
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30.000 háztartásnak és 150 közüzemnek van Szegeden 
petróleumra szüksége, 

(Saját tudósi tónktól.) Beköszöntöttek a 
bűvös öszi idők. a rövidebb napok és a sze-
gedi közönség nagyrészt nélkülözni kényte-
len egyik legfontosabb világitóanvagát, a Pet-
roleumot. Különösen az iparosokat sú j t ja 
érzékenyen a petroleum-hiány. azonban — 
ugy látszik —• ezen a helyzeten változtatni 
legalább egyelőre lehetetlen. Pedig a romá-
niai nagy petroleumforrások már igen szé-
pen miiködnek és egyre inkább több petró-
leumot szolgáltatnak. A romániai és galíciai 
petroleumforrások termelőképességéről az 
alábbi hivatalos számadatokat kapta — ille-
tékes helyről — a Délmagyarország: 

— Galíciából, de különösen Romániából 
kedvező ihirek érkeztek a petroleumtermelés 
fokozásáról. A drohobyci k. k. Revierbergamt 
jelentése szerint julius havában üzembe vet-
ték az 1300 méter mély Wilhelma I. nevű 
aknát, az 1212 méter mélységű Aba I. tárnát 
és az 1340 méter mély Róza I. nevű petro-
leumkutat. Uj furat a Vulkán IV. nevii, me-
lyet julius 28-án kezdtek meg. A boryslav-
tustanovicei együttes medence termelése jú-
liusban a következő volt: Boryslav 2,299.50 
ciszterna, Tustanowice 3.512.75 ciszterna, 
iMrzanica 504.75 ciszterna, összesen 6,317.00 
ciszterna. — Galicia julius havi összes petro-
leumtermelése 6613.5 ciszternát, vagyis na-
ponta 220 ciszternát tesz ki. 

— A román petroleumtermelés nem re-
mélt mértékben erősbödik. Magánjelentések 
szerint szeptember havában a napi termelés 
már kétszázötven ciszternát tett ki. A leg-
nagyobb tevékenységet a Steana Romana 
és a Deutsche Erdői Aktiengesellschafj .fej-
tik ki. Hogy a magánjelentések nem túloz-
nak, bizonyítják a Romániából érkező pet ro . 
leumvonatok. Mint értesülünk. Predeálon, 
.Verestoronyon és Orsován naponta 2—2 
hatvantengelyes petroleumvonat lépi át ha-
tárunkat. A román termelésből havonta 600 

ciszterna petroleumot három magyar finomí-
tónak, -a brassói, orsovai és marosvásárhelyi-
nek utalnak át feldolgozásra. Ebből a meny-
nyiségből utalják ki a törvényhatóságok kon-
tingensét. Hogy Szeged petróleum-ellátása 
mi képen alakul az uj termelési rend szerint, 
a r ra vonatkozólag Gróf Dezső rendőrkapi-
tány a következő adatokat bocsáitotta ren-
delkezésünkre: 

— Szegeden jelenleg 30.000 háztar tás-
nak és 150 közüzemnek és gyárnak van 
szüksége petróleumra. Ezek ellátására kiutal-
tak szeptemberben 12.000, októberben 20.000 
liter és novemberre kilátásba helyeztek 
30.000 liter petroleumot. A szeptemberre 
megállapított mennyiséget le is szállították, 
az októberi kontingens leszállítása most van 
folyamatban. A novemberi kontingenst no-
vember 20-ig teljesitik. 

— A megállapított mennyiség magya-
rázza, hogy szeptemberben és októberben 
csak fél-fél liter petroleumot adhattunk ki. 
Októberben is azonban az iparosok és varró-
nők egy-egy liter petroleumot kaptak. De 
még ez is semmi és nagyon szomorú tény, 
hogy Szegeden 3—4000 liter petróleum kel-
lene csak szűkösen számítva az ipa rosokná l 
varrónőknek és azoknak, akiknek megélheté-
séhez-több petróleum szükséges. Ennyit ösz-
szehoznunk azonban lehetetlen. Megpróbál-
tunk mindent, amit lehet, hogy több petró-
leumhoz juthassunk, azonban hiába. A ke-
reskedelmi miniszter egy választ küld min-
den fölterjesztésre, hogy a hadsereg érde-
keire való tekintettel több petroleumot kül-
deni lehetetlen. Valószínű azonban, hogy de-
cemberben és januárban mégis javulni fog a 
helyzet, amennyiben több petroleumot ka-
punk. Ezt onnan gondolom, hogy már tavaly 
is többet kaptunk, amikor a viszonyok ha-
sonlithatlanul rosszabbak voltak a petróleum-
ellátás terén. 
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POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefonjelentése, — 

(A közös minisztertanács.) A Magyar 
Tudósító jelenti: Wekerle Sándor miniszter-
elnök elnöklésével vasárnap közös miniszter-
tanács volt, amely délután négy órától este 
9 óráig tartott . A közös minisztertanácson 
részt vettek: Seidler osztrák miniszterelnök, 
Stöger-Steiner közös hadügyminiszter, báró 
Burián közös pénzügyminiszter, gróf Sylva-
Taroucca osztrák földművelési miniszter, Ho-
mann osztrák közmunkaügvi miniszter, 
jVimmer osztrák pénzügyminiszter. Höfer és 

Landwehr élelmezési miniszterek, továbbá 
Wieser lovag osztrák kereskedelmi minisz-
ter. Magyar részről az elnöklő Weker le Sán-
dor miniszterelnökön és pénzügyminiszteren 
kivit! gróf Serényi Béla kereskedelmi, gróf 
Hadik János közélelmezési és Mezőssy Béla 
földmiveléstigyi miniszter vett részt a tanács-
kozásokon. ezenkívül osztrák részről több 
osztályfőnök. 

(November 6-án tart Ismét ülést a Ház.) 
A Ház legközelebbi ülése november 6-ikán 
lesz. Wekerle Sándor miniszterelnök ezen 
az ülésen nyújt ja be a költségvetésről és a 
szeszadóról szóló t ö r vén v j a va s 1 a tok a t, to-
vábbá a töljbi adőjavasiatot . A költségvetési 
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törvényjavaslat tárgyalása közben terjeszti 
be Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter 
a választójogról szóló javaslatot. A törvény-
javaslatot tudvalevőleg külön bizottság elé 
utalják. 

(Wekerle miniszterelnök Bécsbe utazik 1 
Wekerle Sándor miniszterelnök Szerdán vagy 
csütörtökön Bécsbe utazik. A miniszterelnök 
jelentést tesz a királynak a képviselőház 
pénteki eseményeiről. A kabinet lemondását 
— a kormány ismeretes álláspontja miatt — 
a ki rá lynak nem ajánlja föl. 

(A makói és a nagyfűgedi mandátum.) 
A Politikai Híradó jelenti: A függetlenségi 
és 48-as párt a makói kerületben dr. Pete 
Márton hirlapirót, n párt titkárát, a nagy-
fii gedi választókerületben pedig Ddhoczky 
Dezső földbirtokost jelentette ki hivatalos 
jelöltnek. 

HÍREK 
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— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: Az értéktőzsdén ma is szilárd volt 
az i rányzat , de a kezdetben elért árak 
nem maradtak mindvégig érvényben, 
mer t a felszinre került m a g a s áraknál 
sok eladó jelentkezett. Az irány végül 
mégis szilárd maradt , Osztrák Hitel 1130, 
Magyar Hitel 1527, Fabank 1040, Leszá-
mítoló 919, Salgótarjáni 1330, Beocsiui 
1310, Lipták 372, Rimamurányi 1338, Ál-
lamvasút 1200, Atlantica 1940. 

— A király Pólóban. Pólóból jelentik; 
Károly k i rá ly szombaton különvonaton Pó-
lóba érkezett, ahol meglátogatta a hadtengo-
részetet. A ki rá lyt a flotta nevében Nyegován 
tengernagy, f lottaparancsnok, Fiedler ten-
gernagy, k.ikötőparancsnok és vezérkari fő-
nökei fogadták. i 

— A király elismerése Czerninnek a szö-
vetségi politika teljessé tételéért. Bécsből 
jelentik a Magyar Távirat i I rodának: A Szö-
vetséges csapatoknak őfelsége vezetésével az 
Isonzónál folyó offenzívája alkalmából őfel-
sége elismerését fejezte ki Czernin külügy-
miniszternek a szövetségi politika teljessé-
tételéért, mivel ez a politika az Olaszország 
ellen most folyó közös harcokban ismét fé-
nyesen érvényesül. 

— Zenéstakarodó. Ismét zászlók lengenek a 
házakon, hogy olaszországi offenzivánk nagy 
szerű győzelmeit hirdessék, A hadiszerencse 
forgandóságának közepette már szinte é r -
deklődés nélkül fogadta a , közvélemény a 
hadi eseményeket. Csaknem elmosódott már 
emlékezetünkben az az idő, amikor a harc-
térről érkező híreket lázas izgalommal lestlik 
és százával álltak az emberek az újságok 
kiadóhivatala előtt, hogy a legújabb jelenté-
seket olvassák. Az olasz offenzíva újra visz-
szaidézte ezeket az időket. Hétfőn este ze-
néstakarodó járta be Szeged főutcáit ezer-
nyi lelkes sokaságtól kisérve. A zenéstaka-
rodó Görz visszavételének szólott és annak 
a bizakodó győzelmi reménységnek kifeje-
zése volt, amellyel az olasz offenziva továb-
bi sikeres eredményeire tekintünk. Nem ké-
telkedünk afelől, hogy rövidesen az olaszok-
ra is lesújt a végzet, mint a területünkre or-
vul rátámadt többi ellenségünkre. 

— Arz vezérkari főnök kitüntetése. A 
kirá ly Arz Artúr gyalogsági tábornokot ve-
zérkar főnökét az o l h a r c t é r e n aratott fé-


