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Megrendszabályozták a szegedi vendéglőket.
•ist

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már, hogy
szegedi árvizsgáló-bizottság, amely Fodor
ienő városi tanácsos elnöklésével működik, a
niitlt hó 3.-én tartott ülésén megkezdte a vendéglői árak szabályozásának munkáját. Egyetlen
Ülésen persze képtelen volt a nagy anyaggal
végezni a bizottság, amely igy csütörtökön délután ebben a tárgyban ujabb ülést tartott. Ezen
az ülésen aztán Végleg rendezték ezt az égető
fontosságú kérdést.
Az első ülésnek az volt az eredménye,
hogy M éttermeket és vendéglöket három osztályba sorozták. Első osztályba tartozóknak
jelölte meg a bizottság a Kass és Tisza éttermeit, mig a második osztályba a Próféta, Hági
és Bohn-féle étterem került a tiszaparti halászvendéglők mellett. A harmadik osztályba tartozik minden más vendéglő.

amelyeket a vendéglőkben fölszolgálhatnak.
Ezeket az árlapokat minden vendéglős köteles
lesz kitölteni és jóváhagyás végett a bizottsághoz beterjeszteni. Ezeket a jóváhagyott árlaposzo.
kat minden étterem köteles szembeötlő helyen
kon.
kifüggeszteni.
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Az á la-carte (étlap szerinti) étkezés szepezze
temberi árszabása a következő: Levesek (legsíelő,
alább két deciliternyi mennyiségben) egy koma
rona, 80 fillér és 60 fillér. Főzelék föltéttel:
6 k, 5 - 50 k, 4 k, marhahús mártással: 6 k,
zidő.
5'50 k. Kimondta a bizotság, hogy marhahúst
kban
köritéssel a jövőben nem szabad fölszolgálni.
Borjú, sertés és marhasültek: 6'50, 6 k, és
4'50 k. A halételeket az eddig szokásos adagolásban 9 és 8 koronás áron lehet fölszolgálni,
A külön rendelt főzelék ára: T50 k, 1*30 k
íepí
és 80 fillér. Torta: 2 k és P60 k. Főtt tészta:
:!iné
Kötelesek lesznek a bizottság döntése sze- 2 k, P80 k és T60 k. Palacsinta darabja: 1
:t, a rint a vendéglők a j ö v ő b e n ebéd és vacsora- k, 80 fillér és 60 fillér. A különféle különlegessé
iogy meniit felszolgálni, A déli m e n ü n e k az első és gek amelyeket csak az első és másodosztályú
második osztályba sorozott v e n d é g l ő k b e n leg- vendéglőkben szolgálnak föl: Bélszin 8'50 k
rtéép alább két deciliternyi levesből, tiz deka sulyu 8 k, rostélyos (legalább 15 deka) 8 50 k és 8
íniet sült húsból és két deciliter főzelékkői, valamint k. Fiietek és beatstek: (legalább 12 deka) 9 k
15 deka főtt, vagy 12 deka sült tésztából kell és 8 5 0 k. Félsült csirke: li k és 10 k. Páanu állania és az ára a vendéglő osztályozása sze- rolt nyelv körítve 6'50 és 6 k. Velő tpjással:
rint kilenc, illetve nyolc korona. A h a r m a d - (fél velő és 2 tojás) 6 k és 5*50 k. Borjubeáva osztályú vendéglők szintén kötelesek e b é d r e csinált 6 50 k és 6 k.
igai: menüt fölszolgaini és ennek két deciliter levesA gyümölcsárak: 1 adag görög vagy sárgaből és feltétes főzelékből kell állnia, az ára dinnye: (1 adag görög dinnye 1 kg, 1 adag
rtie- pedig négy korona 60 fillérnél több nem lehet.
sárga pedig legalább 40 dkg.) 2 k 50 f. és 2
'tat. Az első- e s másodosztályú vendéglők kötelesek k. Szőllő 30 dqka: 3 k és 2'50 k. Sajt: (5
tett. vacsorára h u s t köritéssel fölszolgálni 8 és 7 dkg) 2 és 1'50 k. A külön készített tojásételekoronáért. Kimondta m é g a bizottság, hogy
uk amennyiben valamely vendéglő étlapja a föntebbi kért annyiszor 1 korona 40, illetve 1 korona
20 fillér számitható fel, ahány tojást használtak
se- áraknál jelenleg a l a c s o n y a b o volna, ez az ala- az ételek elkészítéséhez. Az árak a kihirdetés
napján lépnek életbe.
tére csonyabb ár m a r a d érvényben tovább is.
A csütörtöki ülésen aztán a fölszolgálható
Eddig tart a megállapítás. Élihez csak
ételek árait részletezték. Kimondta a bizottság annyit, hogy az árak nemigen olcsóbbak azoka tárgyalas során, hogy rövidesen árlapot ké- nál, amelyeket eddig láttunk a vendéglői étszíttet, amelyen föltüntetik azokat az eteleket, lapokon.
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Felrobbantották a Chiliében levő német hájókat.

- A hajók személyzete követte el a pusztítást. — A kormány közbelépése a hajók egy részét megmentette. —
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Sant Diago de Chilié, szeptember 7.
Reuter.) A Chilleben levő német hajókat elpusztították. Az elpusztítást nagyon gondosan készítették elő, mivel a hajók személyzete egy időben végezte el a pusztítást három kikötőben és mind a három helyen dinamitot használtak. A tengerészeti hatóságok közbelépése megakadályozta a hajók teljes elpusztítását. A legtöbb kárt a Corelecen
kikötőben levő hajókon tettek. A Ramses,
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Az antantot vádolják a Lenin elleni
on
merénylettel és Uriczki meg•ei
ölelésével
el
Pétervár, szeptember 7. Szimovjev, .a péés
tervári iközségtauács elnöke, e napokban hea
rédet mondott, melyben többek között a köbb wtkező kijelentést tette: Vállalom a felelősa séget minden ezóért, amit mondok. Uriczki
halálát az angolok és franciák idézték elő.
ti
Ezek minket kínaiaknak, vagy vadaknak táro- tának, akikkel mindent lehet csinálni. A Leía *i)i elleni merénylet is bizonyosan dz angolok
és franciák müve, akik Jaurést megölték,
•óikor utjukban állott. Uriczki népbiztos temetésén a maffismezőn angol el lenes tünteté;ol *ek voltak. (M. T. 1.)
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Sebara, Sisak és Rhodopos nevü gőzösök géelpusztitották a York nevü hajó gépét, azpeit teljesen elpusztították. Valparaisoban
után a tengerbe dobták. Auto-Fagascában a
Corbak és Teslaria nevü hajók gépeit pusztították el. Mindez kedden éjszaka történt.
A kormány csapatokat küldött az internált
hajókra a rend föntartására. A Chilié kikötőben 32 német gőzös és 75 vitorlás volt,
összesen 230 ezer tonna tartalommal.

Az antant diplomatáinak szabad
ufjuk van Oroszországból
Genf, szeptember 7. A Temps jelenti, hogy
az antant, diplomatái megkapták .a felhatalmazást Oroszország elhagyására,

A török-bolgár megegyezés.
Szófia, szeptember 7. A Kambana munkatársa beszélgetést folytatott Talaat pasa
nagyvezérrel, aki Berlinbe való útjában átutazott a bolgár fővároson. A nagyvezér kijelentette, hogy mindig nagy bive volt a török-bolgár megegyezésnek, mert a két országnak kölcsönösen támogatnia kell egymást. A vitás bolgár-török kérdések — mondotta — simán elintéződnek, mint ahogy ki-

elégítő megoldást fog találni a Dobrudzsakérdés is. A háború folytatása a helyzetben
lényeges változást nem idézhet elő. (M. T. 1.)

Az antant száz miiliót fordított
az antant pénzek árfolyamának
fölhajfására.
Berlin, szeptember 7. Az' Egyesült-Államok a svájci nemzeti banknak 25 millió dollárt, vagyis száz millió frankot utaltak át
aranyban, azzal a kifejezett céllal, hogy az
•antant-devizákat Svájcban összevásárolják
és ezzel az amtant-pénzek árfolyamait "felhajtsák. Az árfolyamoknak a múlt hetekben
beállott erős emelkedése már ennek az
aranyátutalásnak hatása alatt történt. (M.
T. I.)

Büntető akciót tervez az antant
Oroszország ellen
Stockholm, szeptember 7. Moszkvából jelentik: Az rangotok feldühödve ra szovjet-kormány eljárásán, aiyomban. lépéseket tettek
valamennyi szövetségesüknél, hogy közös büntető expedíciót küldjenek Pétervár ,ellen. E
végből a szövetségesek mindegyike szállítson
partra néhány ezer katonát az angolok kezében lévő északi kikötőkben, lássák el a fölkelő parasztokat fegyverrel és lőszerrel is és
azután kezdjék meg az előnyom irtást Alexandrovszkból.
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Az amerikai csapatokat kikapcsol"
ják a harcolo seregekéül?
— Tartalékot alakítanak belőlük
döntésre. —
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BÉCS, szeptember 7. Nagy feltűnést
keltő cikket közöl a Newyork Globe, amely
azt irja, hogy a nyugati harctéren átcsoportosították az amerikai csapatokat. Beszélik, hogy Foch generális az amerikai csapatokat a harcoló seregekből kikapcsolja, mert
az a szándéka, hogy tartalékot alakit belőlük, amellyel végső csapást akar mérni a
németekre.

Angol félhivatalos s Lens körüli
harcokról.
BERLIN, szeptember 7. A Reuter-ügynökség a Lens körüli harctéri helyzetről a
következőiket jelenti: Azzal a jelentéssel
szemben, hogy' Lene városa a brit csapatok
kezére jutott, a következőket kelt megállapítani: Járőreink a várostól kétoldalt etőrejiuottaik ugyan keleti irányban, azonban a
végcélt még nem értük el. A város elfoglalását még meg sem kiséreitük és Lenset a németek még mindig megszállva tartják Docuvre helység közelében se tisztult meg a
helyzet. Még meglehetős sóik német van a
falu vidékén, de a helyzet nem ad okot idegességre. Az angol csapatok he. mértföldnyire állanak Cambraytól és Marcőingtól;
Cambray védővonala azonbn, melyet németek a város védelmére emeltek, még közelebb van.
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