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j V k i r á l y r e n d e l é s é t t t e n j v e t t e f ö l 

a s z e g e d i p o s t a . 

<Saját tudósítónktól.) Érdekes eset tör-
tént a napokban a szegedi postán. Egy cso-
magot, amely a király udvartar tása részére 
volt címezve, nem vették föl a szegedi pos-
tán. 

A király udvartartása a múlt hetekben 
megrendelt a szegedi Pick-íéle szalámi-
gyárban egy küldemény szalámit, amelyet a 
gyár azonnal "szállítani akart . A csomagot 
elkészítette annak rendje és módja szerint, 
a szállítólevélben megjelölte a küldemény 
tartalmát, a frissen készült és ízes szalámi, 
amelyet postán kívánt szállítani rendeltetési 
helyére. A cég nagy meglepetésére azonban 
a küldeményt nem vették fel a postán, még 
pedig azzal az indokolással, hogy husiiemiit 
külföldre nem szabad szállítani. Hiába volt 
minden szó, beszéd, hangoztatása annak, 
ihogy a szalámit a magyar király udvartar-
tása rendelte, a posta ragaszkodott az uta-
sításhoz és a posta nem vette föl a csomagot. 

Természetesen a Pick-cég nem hagyta, 
annyiban a dolgot, nem mintha veszteség 
érné, ha ez az üzlete nem létesülhetne, de 
kizárólag azért, hogy a magyar király ud-
vartartása, ha már az ő szalámi készítmé-
nyüket kívánta meg, abban része is legyen. 
És sürgönyt menesztett a kereskedelemügyi 
miniszterhez, amelyben elpanaszolta, hogy 
a szegedi posta nem akarja felvenni azt a 
csomagot, melyben a magvar királv udvar-
tartása által megrendelt szalámit kívánja el-
küldeni Bécsbe, a legmagasabb rendelő' d - ' 
mére. A kereskedelemügyi minisztérium á 
sürgöny vétele után azonnal intézkedett^ 
hogy az udvar részéről rendelt szalámi fel-
veendő és azonnal továbbítandó. Az eset óta 
már meg is érkezeit a szegedi gyártmányú 
szalámi a királyi család részére, amely bi-
zonyára már élvezettel is fogyasztja a finom 
és. ízes raritásí: az udvar előtt is ismert 
szegcdi Pick-féle szalámit. 

iea»«kic«*»'kea*«t!(!»fiaeaii<l»ita»«naa«s»flwss»c -»b»®»»*'**se»»eb9b»eag«eoeb«»»hms<bbí3!w«a»bea3'3a*b»33iií3asjsi 

Angol tengeri haderők be akartak hatolni 
a német öbölbe. 

BERLIN, november 17. A Wolff-iigy-
nökség jelenti: 

I. Az első háborús hónapok óta novem-
ber 17-én reggel első ízben kísérelték meg 
nagy angol tengeri haderők, hogy a német 
öbölbe behatoljanak. Biztosító Őrségünk 
már a Hornsriff-Terscheíling vonalon meg-
állapította jelenlétüket és előőrsi haderőink 

Stockholm, november 17. Oroszország-
ban a helyzet teljesen megváltozott a maxi-
malisták javára. A helsingforsi orosz kato-
nai bizottságot ugyanis tegnap értesítették, 
Ihogy a maximalisák nemcsak Pétervárnak 
vannak teljes birtokában, de űaes iná t is 

nyomban kezdett ellentámadással könnyen 
s veszteségünk nélkül visszautasította őket. 

II. Tengeralatt járóink az északi harc-
téren ujabb 16.000 bruttó regiszter tonna-
tartalmú ellenséges hajót sülyesztettek el. 
Az elpusztított hajók között volt hároin 
megrakot t , biztosított gőzös, amelyek közül 
kettő angol nemzetiségű volt. 

visszahódították. Kerenszki ötezer emberrel 
déli irányban vonul vissza. A maximalisták 
olyan erősnek érzik magukat, hogy még 
akkor sem nyugtalankodnának, ha Kerenszki 
tizszer annyi csapattal rendelkezne, mint a 
mennyit összetoborzott. 
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történt lefoglalása föltétlenül behatással 
lesz a macedón arcvonalra. Ez a körülmény 
arra bírhatja a bolgárokat, hogy ujabb tá-
madást kezdjenek/ , 

B É C S : Vilmos császár Udinében a 
csapatokhoz bes'zédet intézett, amelyben 
többek között a következőket mondotta: 

— Istenitélet volt az ellenség rettene-
tes összeomlása, amelyet Olaszország áru-
lása vo,nt maga után. A mi részünkön van 
az igazság, a jog és a hűség, ezek diadal-
maskodni fognak. t 

LONDON: Balfour külügyminiszter 
Ven/zelosz tiszteletére tartot t gyűlésen be-

íáe í mondott: 
— A német birodalom elpusztítása so-

aseiu volt az antant hadicélja. A német 
kereskedelem tönkretevése szintén nem 
hadicél, hanem hadi intézkedés, még pedig 
nagyon jogosult. 

Budapesti tudósítónk celetoiijeieiuese. — 

(Wekerle uj adójaVasíatai.) Weker le 
Sándor mint pénzügyminiszter a parlament 
legközelebbi iiiése elé több adójavaslatot 
terjeszt be. Az első javaslat a jövedelem-
adó, a második a vagyonadó, a harmadik 
pedig a hadi nyereségadó módosításéról 
szól. Az uj törvények között lesz az agg-
legényadó behozatala is. Akik önálló ház-
tartást vezetnek, de hozzátar tozókról nem 
gondoskodnak, 15 százalékos pótadót fizet-
nek, a gyermektelen családok pedig 10. 
százalékos pótadót fognak fizetni. 

(Hadik miniszter vívmánya.) Qiói Hadik 
Jários közélelmezési miniszter arról tárgyal t 
az osztrák illetékes körökkel, hogy a meg-
szállott olasz területeket gazdaságilag ne egy 
osztrák-magyar közös szerv igazgassa, hanem 
a magyar kormány sa já t képviselőjével cs 
•szaktisztviselőivel. Hadik csak hosszas kapa-
eitálások után sikerült álláspontját elfogad-
tatnia. A megszállott területeken rengeteg 
mennyiségű élelmiszert zsákmányoltunk. 
Hadseregünk a zsákmányolt élelmiszerből 
nyolc hétre el van látva. Hatalmas rizskész-
let és selyem jutott a kezünkre, amelyből kis 
mennyiség előreláthatólag el fog ju tn i a 
irontmögötti országrészbe is. 

(Vázsonyi beteg.) Vázsonyi Vilmos vá-
lasztójogi miniszter még mindig beteg és 
kénytelen az ágyat őrzni. 

(Magyar politikusok a berni konferen-
cián.) A berni békekonferencia m a g y a r 
résztvevőinek egy csoportja elutazott. A 
többi héttön fog elutazni. Gróf Károlyi Mi-
hály kedden Bécsbe utazik és onnan Beriu. 
be megy, ahol két hetet fog tölteni. 

( Interpel lációk a i i az keddi ütésén.) 
A Ház keddi ülésén üt interpelláció lesz. 
Gróf Andrássy Gyula. Polónvi Géza, báró 
Perényi Zsigmond és Bakonyi Santu az osz-
trák .ámadások dolgában, gróf Tisza István 
pedig a lengyel kérdésben terjesztenek elő 
interpellációt. 

(Hétfő h ik ki a pár tok a de legác ió 
tagjai t . ) Az ur. xggyülési partok hétfőn érte-
kezletet tartanak) amelyen kijelölik a dele-
gáció tagjait. A munkapárt huszonnégy de-
legátust jelöl ki. A delegáció tagiait a Ház 
szerdai ülésén választják meg, 
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LEGÚJABB. 
SAJTÓHADISZÁLLÁS (Esti jelentés): 

A Piave és Brenta között további előre-
haladást tettünk. 

BERLIN: A Wolff-iigynökség jelenti: 
Egyiík fronton sem volt különös esemény. 

ZÜRICH: A Svájci Távirati Iroda je-
lenti: A békepropaganda hivei 5000 meg-
hívót osztottak szét, amelyben péntek esté-
re a Helvetla-térre gyűlésre hivták össze 
a lakosságot. Mintegy 150 ember meg Is je-
lent este 8 órakor, mire az erős rendőri 
készenlét felszólította a jelenlevőket, hogy 
hagyják el a teret. A közönség egy része 
engedelmeskedett is, de hirtelenül a kör-
nyező utcákból nagy tömegek jöttek elő, 
mire zavargás támadt és a rendőrség kény-
telen volt a fegyverét használni. Számos 
tüntetőt letartóztattak. A rendőrség és a 
tüntetők összeütközése alkalmával mindkét 
részföj sebesülések örténtek. 

KOPENHÁGA: A Berlingske Tidende 
jelenti, hogy a bolsevikiek megszerezték 
Kaledinnek Kornfíiorvhoz intézett egy táv-
iratát, amelyben megegyeznék, hogy egy-
előre támogatják Kerenszkit, később azon-
ban le fognak számolni vele. 

AMSTERDAM: A Daily Miáil jelenti 
az olasz főhadiszállásról, hogy Velencében 
csak 20.000 lakos maradt . A Doge-pa'lotát 
kiürítették. 

HÁGA: Lord Rhondda Edinburghban 
egy gyűlésen kiijelentette, mint élelmezési 
biztos, hogy rajta lesz, hogy a győzelmet 
elősegítse. Neki személyes elszámolása 
v-an — mondotta — Vilmos császárral , 
mer t a Lusitania fedélzetén volt, amikor a 
németek megtorpedózták. Mikor a par t ra 
jutott, megesküdött, hogy ezért megfizet 
Vilmos császárnak és nem is fog adósa ma-
radni. 

BERN: A Baseler Anzeiger értesülése 
szerint a központi hatalmak Sarrail had-
seregei és az Epiruszban levő olasz hadse-
reg ellen offenzívát inditabak. A felső-
olaszországi vasutaknak az antant részére 

Leninek végleg megszerezték a hatalmat. 


