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Bagáry lKálmán kir. gazdasági felügyelő 
.jelenti, hogy augusztusban m idő járás álta-
lában száraz, meleg és derült volt, számottevő 
csapadék mem jelentkezett. A kalászosok ihor-
fdását és cséplését teljesen bevégezték. •Vég-
eredményben a város egész területére nézve 
átlagos termésül katasztrális iholdan/kint bú-
zából öt, rozsból öt, árpából négy és zabból 
fiárom [métermázsát állapitottak meg. A szem 
igen jpl fejlett, duzzadt, súlyos és jó szine van. 
kivévén a zabot, amely laza és könnyű. A ten-' 
,ger.i és burgonya a tenyészidejűk alatti álta-
lános szárazság miatt rosszul fejlődtek. Az 
augusztusi forróság kényszerérést idézett elő. 
A csövek kicsinyek, szemképződés hiányos, 
sok a meddő szár, A burgonya igen apró és 
ikevés van. 

POLITIK AFH ÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefoajeleatése. — 

(Windisehgraetz mégis távozik.) Bécsből 
jelentik: A királyi kihallgatásokkal kapcso-
latban a Wekerle kormány válságos hely-
zetéről mindenféle híreszteléseket engedtek 
meg. Ezek a hirek önkényes és célzatos ko-
holmányok, amelyeknek semminemű alap-
juk nincs. A közeli időben egyedül herceg 
Windisehgraetz Lajos közélelmezési minisz-
ter távoi^ása esedékes, akinek utódjául egy 
előkelő katonai személyiséget emlegetnek. 
Wekerle helyzete változatlanul biztos és 
erős. Illetékes helyep ma is őt tartják a leg-
alkalmasabbnak a mostani viszonyok között 
arra, hogy Magyarország kormányzatát vi-
gye. A kabinetben változás csak akkor le-
hetséges, ha az erők egyesítésével uj több-
ség alakul ki. A magyar miniszterelnök je-
lenleg birja az alkotmányos fényezők bizal-
mát. A Nap tudósítójának értesülése szerint 
Windisehgraetz a külügyminisztérium első 
osztályának főnöke lesz. 

(A Rcichspost a mrgyar belpoitikai 
helyzerőf.) A Reichsposí vasárnapi száma 
hosszabb cikket közöl a magyar belpolitikai 
helyzetről, A választójogi reform elintézése 
után — i r j a — a Wek erle-k o rmá ny nalk, mint 
kisebbségi kabinetnek toVábbi létjogosultsága 
nincsen. Két megoldási mód van a Reitíbispost 
szerint előtérben: Wekerle — főként katonai 
programjának keresztülvitelével — a király-
tól felhatalmazást fog kérni a kormányzás 
továbbvitelére, a másik megoldás pedig az 
Jerane, hogy herceg Windischgratz Lajos köz.-
élelmezési miniszter kapna uj kormányalaki-
tásra megbízást elsősorban szociális tar talmú 
programmal. A Reiohspost arról is tud, hogy 
a közelebbi időben Tisza és Szterényi (kihall-
gatáson fognak megjelenni a királynál. 

(Alaptalan kombinációk Ti za kihall-
ga tása körű!.) Tisza legutóbbi királyi kihall-
gatása nyomán különböző hirek (keltek 
szárnyra Tisza várható fontos missziójáról. 
A kombináció-k között szerepelt az is, hogy 
•Tisza Istvánt a közelebbi időben Bosznia és 
•Hercegovina kormányzójává nevezik ki. Eze-
ket a hirtíket most megcáfolják. Illetékes ka-
tonai helyről felhatnimazlták a Magyar Tudó-
sítót aninak megállapítására, Ibogy gróf Ti-
sza István ezredes katonai ügyben járt, Zág-
rábba n, amely alkalommal megbeszélést foly-
tatott néhány régi ismerősével is. A megbe-
széléshez fűzött kombinációk azonban min-
den alapot nélkülöznek. 

Karbid lámpák, 
karbid gyertyád, R &. G varró 
gépek kerékpárok, gramofonok 
benzines öncjijojfób, v i l l amos 
zseblámpák, friss s/áraz ©Is-
mék, összes géprérzek, stb. 
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Berdenich alezredes l iös i halála. 
A hősi halálok évada már-már kezdett 

belefáradni a szörnyű veszteségű szitába, ina 
azonban ismét egy kiváló áldozatával dicse-
kedhetik a modern Moirá. Berdenich Jenő 
honvéd alezredes, néhai Berdenich őrnagy 
fia, az olasz harctéren gránáttól találva, hősi 
•halált balt. 

A fiatal f s derék szegedi bős halála mély-
séges megdöbbenéssel itölt el bennünket. Igen 
Tokonszetnivee, értékes embernek igen tragikus 
végzete vau megírva e szomorú sorokban. 
Berdenich Jenő még a háborii elején, (Prze-
mysl gyászos eleste alkalmával orosiz hadi-
fogságba került és négy esztendeig ette a 
rabság nehéz kenyerét. iMi/kor romantikus mó-
don, sok kaland után végre visszatérhetett 
övéihez, csakhamar alezredessé nevezték ki az 
érdemes fiatal bőst, aki a vezérkarhoz .beoszt-
va, a legszebb katonai karrier előtt állott. 
Pur i tán jelleme, emberséges gondolkozása, 
közvetlen, finom modora, kartársainál és 
alantasainál egyaránt közbecsülést vivtak (ki 
Berdenich Jenő számára. Az ambiciózus és 
merész tettvágytól égő i f jú alezredes (haza-
térése után az olasz frontra kívánkozott és 
itt érte el a végzete, amely megkímélte őt az 
első nagy csaták és Przemysl pokoli tüzében 
és az orosz rabság négy szomorú és keserű 
esztendejében, a romantikus szabadulás iz-

galmaiban. 
Alig negyven éves korában érte el a hősi 

halál, a látszólagos nyugalmai olasz fronton. 
[Szeptember 14-én délután mégy órakor egy 
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gráflát ölte meg. Tragikus halálát, anyja, fia-
tal ineje, Reök Iván leánya, testvére, Berde-
nich lEnnő mérnök és számtalan tisztelője 
gyászolják. 

» 

— Weke le a királynál. Bécsből jelentik: 
Wekerle Sándor miniszterelnök, aki vasár ; 
nap este Bécsbe érkezett, hétfőn délelőtt ki-
hallgatáson volt a királynál. Az audiencián 
belső politikai kérdésekről volt szó. 

—• Tisza István Boszniáetan. Budapestről 
telefonálja tudósi tónk: A Nap értesülése sze-
rint Tisza István; Boszniában tartózkodik. 

— Kitüntetés. Fiegl János 46. gyalogezred-
beli zászlósnak az ellenség előtt tanúsított ki-
válóan vitéz magatartása elismeréséül a.z 1. 
osztályú ezüst vitézségi érmet adományozta 
a király. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből 
jelentik: A király vasárnap meghallgatta a 
szokásos előterjesztéseket és külöinkihallgatá-
son fogadta báró Hussarek miniszterelnököt 
és Cramon vezérőrnagyot, a cs. és kir. hadse-
regparancsnoksághoz beosztott német meg-

hatalmazott tábornokot. * 
— Szuftnayt kitüntette a szultán. Kon-

stantinápolyból jelentik: A szultán báró iSuzr-
may Sándor gyalogsági tábornok, honvédelmi 
miniszternek a íMfedsidi-rend nagykeresztjét 
adományozta a kardokkal. A magyar honvéd-
ség több tisztjét is kitüntette a szultán. 

— A német ujságirók Esztergomban. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A német 
ujságirók vasárnap hajón Esztergomba rán-
dulták ki, ahol Csernoch János hercegprímás 
látta őket vendégül 

— Az u jsági ó-egyesület rendkívüli k5z-
pvülése. A Szegedi Ujságirók Egyesülete va-
sárnap délután a Kass-szálló külön termében 
.rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen 
<Pásztor József elnök távollétében Balta Jepő 
mint korelnök elnökölt. Elnök kegyeletes sza-
vakban emlékezett meg Ortutay István, az 
egyesület jegyzőjének haláláról, akinek emlé-
két jegyzőkönyvben örökítetitek meg. Ezután 
Tölgyes (Gyula ti tkár előadta jelentéseit. Be-
jelentette, hogy Pásztor József lemondott az 
egyesületben viselt elnöki tisztségéről. Az 
egyesület tisztikara azt javasolta a közgyű-
lésnek, hogy ne fogadja el az elnök lemondá-
sát, hanem fejezze ki iránta ragaszkodását ós 
bizalmát és kérje föl lemondásának visszavo-
nására. Ezzel szemben Herczeg István a le-
mondás elfogadását inditványozta. és egyben ' 
az u j elnök személyére vonatkozólag is javas-
latot tett. A közgyűlés bét szóval kettő ellené-
ben a, tisztikar javaslatát fogadta el. A hatá-
rozatot küldöttség tolmácsolta Pásztornak, a 
ki lemondását visszavonta. Cserzy iMiihály le-
mondott pénztárosi tisztségéről. Távozását 
sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés és 
helyébe Balta Jenőt választotta meg. A meg-
üresedett jegyzői állást Nagy Andorral töltöt-
ték be. Választottak még négytagú számvizs-
gáló bizottságot az .alapító és pártoló tagok 
sorából. Végül a drága sá gi se gély ügyében 
hozott határozatot a rendkívüli közgyűlés. 

— Hos-zunap. A zsidóknak legnagyobb 
ünnepe, a jomkipur, a böjtnap, amidőn bün-
boesáinatért fohászkodnak a Jehovához. A 
böjtnapot a zsidók hétfőn tar tot ták meg. A. 
zsinagógákban á j ta tosan, magukbaszál ltu n 
imádkoztak a bivek. Hétfőn este, amikor az 
első csillag feltűnt az égen, véget ér t a ho—.-
szumup és ú j r a megkezdődött az élet robotja 
és tovább folytatódott >a bünbocsánfé böjtje 
után a világhábonu mindennapi böjtje, sok 
szenvedése, bűne és nélkülözése. 

— Meák Gyula temetése. Vasárnap délután 
óriás tömeg részvéte mellett tették örök nyu-
galomra Szeged érdemes szülöttét, a várat-
lanul elhunyt Meák "Gyulát. A polgármester-
rel élén o t t volt az egész városi hatóság, meg-
jelentek a szegedi ku l tura és sport emberei és 
rengeteg gyászoló gyülekezet. Koszorúk er-
deje borította a koporsót, amelyet Breisach 


