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József főherceg levele 
katonáiról és a békéről 

Kolozsvár, augusztus 21. A kolozsvári 
egyetem orvosi kara tudvalevően József.fő-
herceget díszdoktorrá avatta. Dr. Bisler 
Gusztáv, az egyetem rektora, l e v í b e n fel-
kérte a főherceget, hogy avatásának idejét 
jelölje ki. A főherceg levélben válaszol:. 

— A harctéri helyzet — irja — nem en-
gedi meg, hogy helyéről elmozduljon. Abba 
pedig, hogy csupán pár órát töltsön otthon, 
csak a rektor és a tanács kívánságára tud-
na belenyugodni. Nézetem szerint —, foly-
tatja a főherceg — jobb volna rám nézve ezt 
a kedves eseményt arra az időre halasztani, 
amidőn egész lélekkel ott lehetek és a gond 
nem vonja el minden érzelmemet küzdő vité-
zeimhez és nem tölti el bensőmet az a kinzó 
érzés, hogy mik történnek odalenn, ahol 
szent hazánk sorsa van kezembe letéve. Sze-
retnék szívvel-lélekkel ott lenni az ünnepé-
lyen, amire ma talán nem vagyok képes és 
amit az egyetem tanácsa biztosan meg fog 
érteni és méltányolni. 

— Talán nem állunk olyan mesz-
sze a békétől, hogy ne volna jobb e 
szép családi ünnepet a boldogabb 
időre halasztani. 

Az amerikai kongresszusJavaslata 
a békeajánlafok tárgyalásáról 

Zürich, augusztus 21. A Corriere della 
Sera newyorki jelentése szerint a kongresz-
szus javaslatot fogadott el, amely felkéri az 
elnököt, hogy az ellenség békeajánlatait, mi-
előtt azokra végleges választ adna, véle-
ménynyilvánítás céljából terjessze a kon-
gresszus elé. 

3 0 0 cseh fog!yot felakasztottak 
Berlin, augusztus 21. Az Express Cor-

respondenz moszkvai távirata szerint Sim-
birk elfoglalása után a vörös gárdisták 300 
cseh foglyot fölakasztottak, hogy a csehek 
által elkövetett szörnytetteket megboszul-
ják. A .. 

Pár is díszpolgárává akarják 
váiasztani Wiisont 

Genf, augusztus 21. Párisi lapokban Pa-
ris város községtanácsosa a községtanács el-
nökéhez és a polgármesterhez nyilt levelet 
intézett, amelyben javasolja, hogy Wilson-
nak Páris diszpolgárságát adományozzák. 

Az Oise és fflontdidier közti 
harcok 

Bécs, augusztus 21. Berlini mértékadó 
helyről jelentik, hogy a Montdidier melletti 
elkeseredett harcokban az ellenség ujabb 
hadosztályt vetett tűzbe. Az Oise és Mont-
didier közötti súlyos harcok nyilván elöfu-
íárjai egy hatalmas uj al< dónak, amelyet az 
ellenség tervez. 

Ellenséges repülőtámadások 
n é m e t t e r ü l e t e n 

Berlin, augusztus 21. (Wolff.) Jullus hó-
napban 47 támadást hajtottak végre ellensé 
ges repülök német terület ellen az előző, hó-
napbani 33 támadással szemben. Ezek kö-
zött 6 a lotharingia-luxemburgi ipari vidék, 3 
a Saar-vidék ellen, a többi pedig nyilt váro-
sok ellen történt. Az anyagi kár csekély. Az 
üzemet sehol sem kellett hosszabb ideig szü-

neteltetni. A többi város ellen intézett táma-
dás jelentékeny kárt okozott épületekben. 
Karlsruheban a fogolytáborra ejtett bombák 
33 embert megöltek, 35-en súlyosan, 52-en 
pedig könnyebben sebesültek meg. 

Németország sorsára bízza 
az orosz kormányt. 

Stockholm, augusztus 20. I t t az a benyo-
más, hogy Németország sorsára bizza az orosz 
kormányt, mert a keleti front feltámadására 
számítanak és minthogy a németek nincsenek 
abban a helyzetben, hogy nagy csapattömege-
ket szállítsanak át, védelmi vonalukat a pé-
tervár—sztankai vasútvonalra és a Vologda 
—lMurman 'vasúti csomópontra akarják tá-
masztani. Ez a vonal könnyen védelmezhető. A 
németek — hir szerint —• a legközelebbi na-
pokban megszállják Pétervárt. 

Egy milliárddal cmciksdcft 
a bankjegyforgalom 

Bécs, augusztus 21. Ma került nyilvános-
ságra, hogy a bankjegyforgalom a legutóbbi 
hónapokban ismét egy milliárddal emelkedett, 
még pedig 24 milliárdról 25 milliárdra. E 
miatt a sajtóbat hevesen támaják báró Wim-
mert. 

A Times nem bizik az uj 
offenziva sikerében 

Hága, augusztus 21. A Times katonai 
szakértője i r ja : Az offenzíva folytatására a 
kilátások éppen nein kedvezők. Komolyan 
kell számolni azzal a lehetőséggel, hogy a 
nagy reménységgel megindult offenzíva álló-
harcba megy át. 

A cseh brigád tisztjei eíSen 
Berlin, augusztus 21. Az Express Cor-

respendenz moszkvai jelentése szerint a 
cseh-szlávok közt növekszik a demoralizá-
ció, ami különösen a tisztek elleni merény-
letekben nyilvánul meg. .Szamarában a le-
génység a tisztekre bombát dobott; három 
tiszt meghalt, öt megsebesült. (Bud. Tud.) 

KÖZGAZDASÁG 
oooo 

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Az értéktőzsde iránya a 4 napos ma-
gánforgalom ideje alatt igen szilárd és élénk 
volt, ma pedig még magasabb kurzusokat 
hozott felszínre a vásárló kedv föllendülésé-
re. Magyar Hitel 1384—1376, Osztrák Hitel 
914—909, Agrábank 1079—1085, Fabank 971 
--68, Forgalmibarik 666—55, Jelzálogbank 
ódl—74, Kereskedelmibank 5975—65, Leszá-
mítoló 835—41, Magyarbahik 982—92, 
Magnezit 468—478, Beocsini 1228.50, Dras-
che 1175—1159, Salgótarjáni 1242—55, Üri-
kányi 923—22, Rimamurányi 1170—1165, 
Schlick 520—16, Adria 1815—1835, Állam-
vasút! 1050—1059, Közúti 820—15, Városi 
vasút 332—35, Danica 1105—1180. 

A burgonyatermés lefoglalása. A hiva-
talos lap keddi száma a közélelmezési minisz-
ternek végrehajtási utasítását tartalmazza az 
1918. évi burgonyatermés zár alá vételéről, 
közszükségleti célokra való igény/bevételéről 
és fölhasználásáról szóló rendelethez. ÍE sze-
rint, azok, akik nem burgonyatermelők, vagy 
akiknek termése házi szükségletüket nem fe-
dezi, saját házi szükségletükre burgonyát az 
alábbiak szerint vásárolhatnak. A vásárlás-
hoz vásárlási igazolvány .kéli. A vásárlási iga-
zolványt az illetékes községi előljróság (pol-
gármester) állítja ki- Ennek kiállításával egy-
idejűleg az engedélyt nyert fogyasztót a köz-

ellátásban részesülők sorából törölni kell. A 
vásárlási igazolvány alapján Arad. Békés, 

Csanád, Csongrád, Temes, Torontál várme-
gyék, Hódmezővásárhely, Szabadka, Szeged, 
Temesvár, Újvidék, Versec és Zombor városok 
területén lakó ellátatlanok jogos házi szük-
ségletükre saját törvényhatóságuk egész te-
rületén burgonyát szabadon vásárolhatnak. 

A sertéshizlalás. A hivatalos lap keddi 
száma közölte a sovány sertések kötelező hiz-
lalásáról szóló rendeletet. E szerint a föld-
mivelési miniszter elrendelte, hogy mindazok, 
akik a házi és gazdasági szükségletre ható-
sági engedelem alapján hizlalható mennyisé-
gen felül darabonként 35 kilogrammnál nehe-
zebb sulyu sertésekkel rendelkeznek, tartoz-
nak azokat szeptember 20-ig az Országos 'Ser-
tésforgalmi Iroda ut ján közszükségleti célra 
hizlalásra vagy soVány állapotban leendő 
megvételre felajánlani. Ez a kötelezettség nem 
terjed ki az igazoltan tenyésztési célokat szol-

gáló sertágállományra, mely azonban nem 
lehet nagyobb, mint amennyit az egyes gaz-
daságok tenyésztési célra eddig is rendszere-
sen tartottak. A hizlalásra vagy vételre vo-
natkozó felajánlás az Országos Sertésforgalmi 
Iroda helyi képviseleteihez (bizományosaihoz) 
vagy a községi elölj árósághoz (városi polgár-
mesterhez) intézendő. 

A szovjetkormány szabadság-
köicsőot bocsájt ki 

Berlin, augusztus 21. Az Express Cor-
respondenz moszkvai távirata szerint a szov-
jet-kormány szabadságkölcsiönt bocsát ki, 
hogy megszerezze az anyagi eszközöket az 
antant elleni háborúra. Á jegyzésre a ma-
gánbankok és az ipari vállalatok kényszer 
utján is rábírhatók. (M. T. I.) 

ocoa 
— König Péter Királyhimnusza. Kőnig 

Péter Királyhimnuszt iirt Juhász Gyula szö-
vegére és a két szegedi szerző uj müve a kö-
zelgő szegedi királylátogatás alkalmából két-
szeresen aktuális. .Zenei körökben többen an-
nak a meggyőződésüknek adtak kifejezést, 'hogy 
König Péternek sikerült megoldania a ma-
gyar királybimnusz sokáig- vajúdó problémá-
ját. A dallamos, lendületes és mindenekelőtt 
magyaros motívumokon épült u j opust remél-
hetőleg nem fogják mellőzni a szegedi ki-
rálynapok művészi programjában. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várrfay L. 

Izzad valamely testrésze? 
Ugy használja a dr. Leinzinger-féle kipróbált 
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger 

gyógyszertárban Szeged, Széchenyi tér. 

fftoskovitz József 
ÉPÜLET-ÜVEGES SZEGED, VITÉZ-UTCA 21. 

Minden üveges szakmába vágó munkát vállalok. 

Nincs többé fogfá jása annakTkí a 
Hr*a r p u n „ használja. 

Flóra szájvizet 
ápoló készítmény. Egy üveg ;jra 2 K. 50 fillér. 
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miiMfeffi! 
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babos Sándor TíTgeT 
iskolt, utca — 8. Szolid arak. 


