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Szeged, 1917,

A forradalmi vörös zászló.
Olyan öröm érte azokat az orosz csapatokat, amelyek 1917 julius 1-én „nagy
lelkesedéssel" megkezdték az offenzívát, a
minőhöz foghatóval esrnény vagy jutalom
még nem dobogtatta meg katona vagy civil,
nemzet vagy világrész sz«'vét. örüljetek emberek. hálálkodjatok munkások és járjátok
he életetek és harcaitok fiatal és eddig tiszt.i
jehényével az utakat és utcákat: halleluja,
halleluja, hadügyminiszter Kerenszki ur a
forradalmi vörös zászlót adja mindazoknak
az ezredeknek, amelyek a julius 1-én vívott
harcokban részt vettek.
Hadügy miniszter Kerenszki ur logikus
fő. valami kis malicia is van benne és óvatos
is. A katonáknak, akik a szerinte nagydicsŐségii harcokban részt vettek, nem kíván
adatni a forradalmi vörös lobogóból. A nagyhatalmú Lvov herceg bizonyára ebhez is
hozzájárult volna, neki egv fabatkájába és
a kisujjába sem kerül. De mivel igazolta volna a forradalmi kormány, amely a demokráciára és a békére született, ha kiderült
volna julius 5-én, hogy ezek közül a katonák
közül egy sem él, elküldettek a százezrek
után, akiket az atyuska parancsából korbácsoltak a halálba. Azt már hadügyminiszter
ur Kerenszki is tudja, hogy az ezred katonái
elpusztulhatnak, de az ezred nem. Az ezred
fenmarad — más emberekkel. Legyen tehát
a forradalmi vörös zászló az ezredeké, ezek
közül is azoké, amelyeknek legtöbb .szegény
katonáját gyilkolta meg a forradalmi kormány.
Emlékezünk a béke küzdelmes napjaira,
mikor élet-halál harcot is sokszor vivtak vér
nélkül. Emlékezünk a májusi ünnepekre, mikor hatalmas munkásseregek élén büszkén
és szeplőtlenül lengett a forradalmi vörös
zászló, melynek erős színén megtörött a
tüzesen tűző napsugár is. Emlékezünk: ki
volt, ha robotja a munka, ki ne érezte volna,
hogy e zászló alatt a helye, mert tiszta és
szimbolikus színükben a boldogulás, az emberiesség, a megértés és megértetés szolidaritására eggyé kell lennünk mindannyiunknak, munkásoknak.
És a háború harmadik esztendejének
végén a kiszámíthatatlan események esztelen
gördiiiése foltot ejtett ezen a hitünkön is.
A nemzetközi szolidaritás szeplőtlen szimbólumát ad'ja a forradalmi kormánv szociáldemokrata hadügyminisztere az ezredeknek,
melyeknek legtöbb emberét áldozta fel, hogy
tpválbbérleljék a cári ideáit: szomszédos
nemzetek le- és megtörését.
Tömérdek tanulság érett gyümölcsét
e.iti ölünkbe ez az Offenzíva; minek mind
felsorolni, hisz kiki láthatja őket. ha a Szemeit megnyitja nekik. Hol van. aki' számításon kívül hagyná őket, amikor a jövő napokra gondolt, amelyek láthatára ismét elkomorult. Hol van, aki ne tekintené az idők
egyik legnagyobb veszteségének, ne érezné a
legnagyobb kiábrándulásának, hogv az orosz
forradalmi kormány a nemzetek között három éve tartó emherpusiztitás legelső, legnagyobb és legdicsőbb jutalmának a forradalmi vörös zászlót állította, oda?

ELŐFIZETÉSI Á R A ;
egész évre
2 8 . — K.
negyedévre
félévre . .
14.— K .
e g y hónapra
Egyes sz&m ára l o fillér.

7.— K.
.40 K.

VI. évfolyam, 156. szám.

K.l a d ó h 1 v a t a 1:
S Z E G E D , K Á R Á S Z - U T C A 9. S Z Á M .
A kiadóhivatal t e l e f o n j a : 8 1 .

Pénttk, julius 6.

Ugy látszott kezdetben, hogy azok a talajába illtettek és amely állítólag a demogyümölcsök, amelyeket az orosz forradalom krácia levegőjében izmosodott, vadgyümöímelegében magának akart megérlelni Anglia, csöt hoz. A forradalmi vörös zászló háboaz egész emberiség számára érnek meg. rús jelvény lett. Miben bízzon miéig Európa
Csalódtunk ismét. A fa, rnelvet a forradalom pusztuló népe?!
sassHBBBSsaBaBHftBRasBKaBaaaBBBSBiiBsaaEGaBaBSBaaBaRsasasaeaaasaasnaasxaBBa&BUflBe^Gn

ürzezanynál visszafoglaltuk
régi állásainkat.

Ellanyhult az orosz offenzíva. - A romániai fronton
tevékenység észlelhető. -

BUDAPEST, julius 5. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Brzezanynál visszaszereztük az utolsó ellenséges kézben maradt áílásrészeinket és az ellenség támadásaival szemben megtartottuk.
Egyébként a harci tevékenység az ösz*
szes harctereken csekély volt,
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, julius 5. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy hadseregarovonala: A keletgallciaí csatatéren tegnap csak csekély tűztevé-

kenység folyt. Csak a Brzezanynál fekvő
magaslatokon került helyi harcokra a sor,
amelyek alkalmával az oroszokat néhány
robbantási vonalból, amelyeikben még tartották magukat, kivetettük. A szomszédos
szakaszokon általában nyugatom uralkodott.
József főherceg vezérezredes arcvonalán é s Mackensen vezértábornagy hadcsoportjánál az ellenség szórványosan tevékenyebb volt, minit kiilömben.
LUDENOORFF, első fösztNlásmogter.
(Közli a miniszterelnölci sajtóosztály.)

Sikeres német repülőtámadás Anglia
keleti partvidéke ellen.
— Veszteségteljes francia ellentámadások. —
BERLIN, julius 5. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös 'hsaidcsoportja: Flandriában és az Artoisban tegnap a tűztevékenység többnyire csekély
volt. Több helyen visszavertünk ellenséges
felderítő előretöréseket.
A hémet trónörökös hadcsopontja:
Cernytöl keletre, a Chemin des Daanes-on
elért területnyereségünk arra ösztökélte a
francia hadvezetőséget, hogy tegnap és ma
reggel is támadásokat indítson. Ezek veszteségteljesen meghiúsultak. A franciák eddig 15-ször minden egyes alkalóimmal jelentékeny áldozatokkal halottakban, sebesültekben és foglyokban minden eredmény
nélkül kísérelték meg, hogy az elvesztett

területet visszafoglalják. A Maas két part*
ján este a tűzharc .fokozódott.
Albrecht württettnbergl herceg hadcsoportja: A Maastól keletre az utóbbi napokban felderítő osztagaink többször sikeres vállalkozásokat hajtottak végre.
Egyik repülörajunik tegnap délelőtt
Anglia keleti partján megtámadta a harvichl katonai építményeket és kikötömüveket. Már alulról erősenj tüzeltek és angol
légi haderők is támadtak; több tzer kilogram bombát sikerült célba dobni é s jó
eredményt megfigyelni. Mindegyik repülőgépünk sértetlenül tért vissza.
LUDENDORFF, első föszáliásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A csehek titkos reméngsége.
BÉCS, julius 5. Néhány nappal az amnesztia-rendelet kihirdetése után és ugyanazon a napon, amelyen az orosz vezérkari
jelentés részletesen taglalja a cseh-tót dandár vitéz magatartását, a csehek a képviselőházban egyik vezérük utján megdöbbentő nyíltsággal leplezték le önmaguk valóságos szándékait, Az alkotmány-bizottság

ugyanis ma ülést tartott, amelyen dr. Redlls
festzeienül bizalmas vitát indított meg az
alkotmányon ejtendő változtatásokról. Dr.
Stranszky cseh képviselő általános meglepetésre kijelentette, hogy a cseheknek
most nincs semmi okuk a németekkel tárgyalni jövendő alkotmány változtatásokról,
mert az ausztriai szláv népek Igényeiről
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úgyis a békeéríekezí&í fog határozni. Minthogy e nyilatkozat kínos hatást keltett, dr.
Spanek cseh képviselő, a cseh szövetség
elnöke holnap ki fogja jelenteni!, hogy Stranazkyt e nyilatkozatra a cseh szövetség nem
hatalmazta fel.
aBBBBsaaBSOBseaaBaaaaaaaasBaSBasBaaBsaHBeasaasKass;

LEGÚJABB.
GENF: A francia szocialista-párt tagjai hosszas vita után megegyeztek a Stockholmban előterjesztendő békeajánlat dolgában, amelyet a jövö héte.n publikálnak.
LUGANO: A conaughti herceg az angol király fontos

politikai

megbízásával

Rómába érkezett.

A királyt és Cadornát

fogja meglátogatni.
S T O C K H O L M : Weltner Jakab, a magyar szocialisták vezetője ma tárgyalt az
orosz kiküldöttekkel.
LUGANO: A Corriere della Sera jelenti. hogy a galíciai fronton 38 orosz hadosztály áll harcra készen.
GENF: Francia lapok az orosz oífenzivárló nagy csalódással írnak. A Matin az
áttörési kísérletet meghiúsultnak tekinti.
PÁRIS: Viviani amerikai útjáról hazaérkezett.

Kjelentette, hogy 1918 tavaszára

várható csak az amerikai segítség, a közvéleményt tehát elö kell készíteni az uj téli
hadjáratra.
LONDON (Hivatalos.): Tizennégy ellenséges repülőgép ma reggel megtámadta Harvichet. Tizenegyen meghaltak, 36-an
megsebesültek. A támadás csupán néhány
percig tartott.
LONDON: Az admiralitás jelenti, hogy
egy régi tipusu angol torpedóromboló az
Északi-tengeren aknába ütközött és elsülyedt.
LONDON (Reuter-jelentés): Egy német tengeralattjáró bombázta az Azoriszigeten levő Ponthdelgat városát. Az erődök viszonozták a tüzelést.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
5-ikén este: Nyugaton csekély harci tevékenység. Keleten Zborov és Brzezany között erős tüzérharc.
BERLIN: Az admiralitás jelenti: Egyik
tengeralattjárónk a Földközi-tengereit Heinbnrg tengerész-főhadnagy

parancsnokságá-

val junius 19-én a tuniszi partoknál torpedólövéssel megsemmisített egy rtagy francia tengeralattjárót,

amely egy

torpedó^

roitiholó kíséretében volt. Heinburg ezzel a
harmadik

ellenséges

tengeralattjárót

ly esz tette el.
A Fremdenblatt a h á b o r ú
folytafásáról.

sü-

1

íikai frontunk is. Éppen az utóbbi napokban
tett kísérletei az uj Oroszország, hogy keleten eredményt vívjon ki. De minden jel arra vall, hogy az oroszok erőlködése is hiábavaló marad. Az orosz offenzívát Franciaország és Anglia erőszakolta ki. Mindent elkövettek, hogy az orosz birodalom fiai vérüket ontsák idegen célokért.
A szövetségeseinkkel való
összetartás
ellenségeinknek minden tervét meghiusítja.
A mi célunk az, hogy a világot tisztességes
békével ajándékozzuk meg. amit több izben
kinyilatkoztattunk n legiinnepiesebb módon,
holott az antant vezető állama ínég most is
a központi hatalmak és szövetségeseik megalázására és megkárosítására gondol. A háborút tehát folytatnunk kell. mig ellenségeink meg nem győződnek róla. hogy nem
győzhetnek le bennünket.
Angol felhívás német városok
pusztítására.
Berlin, julius 5. Az Obsereer virnü nngol
lap junius 17-iki száma írja: Senki se merjen
tiltakozni a megtorlás ellen, aki maga nem
szenvedett a repülők támadásától. Most hatalmas erővel, csaknem általánosan támad
fel a megtorlás követelése. A megtorlásnak
olyan mértékben kell bekövetkeznie, amely
elhárítja tőlünk az ilyen ördögi támadás
megismétlődését. Könyörtelen koncentrálással és a támadások egész sorával elpusztítható valamely német város, tekintet
nélkül
esetleges műemlékeire. Ezt meg kell tennünk.
Borzasztó dolog, hogy ennyire jutottunk, de
a császár ós a háborús kasztok elvetették a
kockát. Nekünk nincs más választásunk.
Az angolok .tehát megtorló intézkedésekkel akarják megakadályozni a német t á m a dások megismétlődését. Báj- a junius 13-iki
támadás az angol lapok szerint csupán katonai célt követett, az angol közvélemény mégis
azt követeli a hadvezetőségtől, hogy ellentámadásait a műemlékekre való tekintet nélkül vigye keresztül. Tehát alattomos pusztítással, gyilkolással és gyujtogatással bőszül ja meg magát áz ellenség, amely másképpen nem tud védekezni.
Az orosz offenzíva lesújtó hatása
Stockholmban.
Stockholm, julius 5. Az orosz hadsereg
uj oífenzivájti Stockholmban, a nemzetközi
békemozgalmak középpontjában természetesen kinos és lesújtó hatást gyakorolt. —
Kellemetlen és groteszk dolog a szocialista
delegátusoknak, hogy a békéről tárgyaljanak éppen akkor, amikor a béke nagy tényezője, Oroszország hirtelen
támadást
kezd. A külföldi szocialistákat mélyen lesújtotta ez az esemény.
A Stockiholrns Dagblad szerint az orosz
offenzíva inkább politikai, mint
katonai
esemény. Ezt mutatja az orosz proklamációk áradata és ezt hangsúlyozzák az antant-lapok is. Pétervárott a kormány arra
is felhasználja az offenzívát, hogy bátorítsa
a hedsereg többi részét és a flottát, és
buzdítsa mindazokat, akiknek a hadsereg
ellátásáról kell gondoskodni.

Bécs, julius 5. A Fremdenblatt írja:
Hogy most a német császári pár a mi uralkodónkkal és felséges nejével találkozik,
ebből ismét láthatjuk, mennyire megegyezik
Parisban és Londonban természetesen
az uralkodó belsőséges barátsága a népek
megkönnyebbülve
beszélnek arról, h o g y
szoros összetartásával.
Szilárdan és rendületlenül állanak ka- az orosz offenzíva kedvezőbbé tehet az
tonai frontjaink, szilárd és rendületlen poli- ) olasz és francia seregek helyzetét, de még

Szeged, 1917. julius
inkább örülnek neki azért, mert nyomatékos cáfolatnak tartják az orosz kiilönbékehirekre. Franciaországban láthatóan javította a hangulatot az oroszok
támadása,
közben azonban ugy a londoni, mint a párisi sajtó figyelmezteti a közönséget, hogy
ne fűzzön túlságosan nagy reményeket az
orosz offenzíva tartósságához.

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudősttŐnií telefonjelentése. —
(A miniszterelnök Bécsben.) Gróf Esterházy Móric miniszterelnök

délután két

órakor Bécsbe utazott és minf Bécsből jelentik, oda este tiz órakor megérkezett. —
Holnap a királynál

kihallgatáson

jelenik

ímeg és részt fog venni a királyi párnál a
német császári pár tiszteletére rendezendő
fogadtatáson.
(A parlamenti tudósítók Szász Károlynál,) A lapok parlamenti tudósítói ma Rákosi Jenő vezetésével tisztelegtek a képviselőház uj elnökénél,

Szász

Károlynál.

Szász a tudósítók üdvözlésére kijelentette,
hogy minden tekintetben pártatlan és tárgyilagos lesz.
(Egy budapesti lap Czernim távozásáról.)

A „8 Órai Újság"

bécsi információ

alapján azt jelenti, hogy a magyar képviselőház tegnapi ülésével kapcsolatban Tisza
interpellációja megmutatta, hogy az ellenzék hogyan gyakorolhatja az ellőrzést államférfiúi magasságban is.

Esterházy

laszából Czernin megérthette,

vá-

hogy van-

nak határok, aho legyik politikai párt sem
vállalja a közösséget Czerninnek a közjogi
helyzetet elhomályosító és szláv politikájával. A helyzet tisztázásából következni kell
annak, hog3' Czernin távozni fog a helyéből.
(Vázsonyi a bírák helyzetének javításáról.) Az országos bírói és ügyészi egyesület kiküldöttei

csütörtökön

tisztelegtek

Vázsonyi igazságügyminiszternél. Vázsonyi
válaszában kijelentette,

hogy amit a kor-

m á n y eddig a birák és ügyészek érdekében
tett, csak kezdete annak a programnak, a
melyet érdekükben a kormány megvalósítani kíván. Ö a..maga részérő! a birói függetlenség megóvására mindig törekedni fog.
(Az uj

miniszteri álláscík

betöltése.)

Az uj miniszteri állások közül egyelőre a
kormány csak kettőt fog betöltetni. A szociális tárcát gróf Batthyány Tivadarral és
egy másikat

Földes Bélával.

Batthyányi

gróf Zichy Aladár fogja felváltani, akinek
a helyére pedig horvát politikus kerül. Vázsonyi egyelőre megmarad az igazságügyi
kormány élén. A politikai államtitkárságokat hamarosan nem fogják betölteni.
(Kél államtitkári és 42 főispáni kinevezés,) A hivatalos lap szombati száma fogja
közölni Tóth János és Bottlik István államtitkároknak, valamint 42 főispánnak a kinevezését.

Szeged, 1917. julius 6.
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Jtfegalakult Szegeden a választójogi blokk.
— Alakuló értekezlet a Munkás-Otthonban. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi szociáldemokrata-párt, mint jelentettük, akciót indított a szegedi választójogi blokk megalakítása ügyében. Evégből meghívással fordult egyesekhez, továbbá különböző politikai és társadalmi szervezetekhez, hogy az
előkészítő értekezleten megjelenjenek. Az
értekezletet csütörtökön este tartották meg a
Munkás-Otthonban
Farkas
Istvánnak, a
központi szocialista párt vezetőség kiküldotténk elnöklésével.
Az értekezleten — a munkapárt kivételével — minden szegedi politikai párt képviselője résztvett. Kimondották az értekezleten, hogy megalakítják a szegedi választójogi blokkot és nagy agitációt fejtenek ki az
általános választójog mielőbbi megvalósítása érdekében. Megválasztották a végrehajtó
bizottságot a választójogi mozgalom szervezésére és elhatározták, hogy a közelebbi időben népgyűlést hívnak össze, amely bevezetője lesz a Szegeden meginduló választójogi
agitációnak.
Az értekezletről szóló részletes tudósításunk a következő:
Farkas István, a központi pártvezetőség
kiküldötte, a szociáldemokrata-párt nevében
üdvözli a megjelenteket és ismerteti az értekezlet célját. Előadja, hogy az ujabb politikai éra a választójogi kérdést aktuálissá
tette és utal arra, hogy az uj kormány kinevezését megelőzőleg Budapesten az általános, titkos és egyenlő választójog ihiveiböl blokk alakult.
— Szükséges — mondotta, — hogy
Szegeden is megalakuljon az országos választójogi blokk helyi szervezete, hogy agitáljon az általános választójog népszerűsítése érdekében és hogy annak megvalósítását siettesse.
Kéri az értekezletet, hogy válasszon elnököt és jegyzőt az érdemleges tanácskozások megkezdésére. Az értekezlet tagjai
Farkas Istvánt kérik -fel a tanácskozás vezetésére.
Farkas István ezután igy folytatja:
— Ugy látom és azt hiszem, .hogy a
háború okozta sebeket csak ugy tudjuk igazán orvosolni, ha a népjogokat a legszélesebb mértékben kiterjesztjük és a terheket
egyenlően osztjuk fel. A fejlődésnek nagyobb
lendületet kell adni és oly állami és társadalmi berendezkedést kell megalapozni, a
melynek keretében könnyebben és igazságosabban lehet a háború súlyos terheit és következményeit elviselni. Ez másként, mint a
népjogok érvényesítésével nem remélhető.
— A háborúban a dolgozó milliók óriási
erőfeszítést, hősiességet és önfeláldozást tanúsítottak és ez a tény már egymagában
véve is indokolttá tenné, hogy a dolgozó
milliók több jogban részesüljenek, mint eddig.
— A Tisza-féle választójogi törvény a
kautéláknak ezer rostájával van. tele, amik
mind arra valók, hogy a választók számának gyarapodását lehetetlenné tegyék. Ez
a törvény életképtelen, u j életnek, uj fejlődésnek kell következnie az uj bajok orvoslására. Aki ezt nem látja — mondotta, —
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homokba dugja a fejét. Az orosz forradalom
és a nyugati események önmagukban is
kényszeritcnék Magyarországot a demokratikus fejlődésre."'1
Kéri a szegedi politikai pártokat a csatlakozásra annak a hangsúlyozásával, hogy
ezzel egyik párt sem adja föl különállását
és akciószabadságát. A választójog megvalósítása — mint közös cél — egyesíti egy
táborba a haladás és demokrácia hiveit.
(Éljenzés.)
Dr. Becsey Károly: A szegedi függetlenségi és 48-as párt nevében örömmel csatlakozom a mozgalomhoz. A függetlenségi és
48-as pártnak megalakulása óta egyik legfontosabb progranxmpontja az általános választójog, ezért évtizedeken át küzdött, természetes tehát, ha most teljes erővel résztvesz a választójogi mozgalomban.
— A kormány bemutatkozása után néhány napra a szegedi függetlenségi és 48-as
párt tiszti ülése foglalkozott a kormány prngrammjával és a választójogi kérdéssel. A
kormány választójogi tervezetét részleteiben nem ismerjük, de eddigi tudomásom szerint kijelenthetem, hogy a most tervezett
választójog bennünket, régi függetlenségieket nem elégít ki és azt hiszem, hogy a jelenlévők egyik/ét sem. De mindenesetre az uj
kormány választójogi programmja óriási
lépés az 1913. évi törvénnyel szemben és
ezért azt egyelőre
elfogadjuk.
- - Hogy ez az ország naggyá, erőssé
legyen, mindenkinek ki kell vennie a részér
ebből a .küzdelemből és ha a szocialista pártvezetőség meg nem előz bennünket, mi tettük volna meg az első lépést a szegedi választójogi blokk megalakítására. Természetes tehát, hogy a szegedi függetlenségi és
48-as párt nevében örömmel csatlakozom az
akcióhoz és kijelentem, hogy a legtevékenyebb részt kívánunk abból a küzdelemből,
amely hazánk szabadságát, önállóságát és
függetlenségét van hivatva kivívni. (Éljenzés.)
Dr. Kószó -István a függetlenségi és
48-as Kossutih-párt nevében jelenti be- csatlakozását a mozgalomhoz. Az 1913. évi választójogi törvényt
képtelen
alkotásnak
mondja és hangoztatja a demokratikus átalakulás szükségességét, a& egyenlő jogok
és kötelességek érvényesülését. A legmeszszebbmenő támogatásáról biztosítja az értekezletet. (Helyeslés.)
Dr. Balassa Ármin: Mindenekelőtt kö-.
szőnöm a szocialista pártvezetőségnek azt a
figyelmét, hogy engem az értekezletre meghívott. Az első perctől kezdve, amióta politikai szereplést kezdtem, mondhatni előharcosa voltam a választójognak. Ezirányu politikai agitációmnak négy fő stációját állapítom meg. A Bánffy-párt . megalakulása,
már a népjogok jegyében történt. 1910-ben
a Kossuth-szobor előtt, mint a helyi választójogi ligának szónoka, épen a munkapártnak a Vigadóban tartott gyűlése után agitáltam a választójog szélesebb kiterjesztése
mellett. Majd a Gerliezy-féle választáskor
Eötvös Károlyt támogattam, mint a demokratikus haladás hivét. 1913-ban pedig pub-

' licisziikai utőii hirdettem, hogy az ellenzéki
pártokból egységes szervezetnek kell megalakulnia az általános választójog megvalósítására.
— Most ismét ezt az irányzatot köve
tem, mert a világihistória erősebb a pártoknál és kormányoknál és ha a fejedelmek —•
a történelmi fejlődés felismerése alapján —
felkínálják a népjogokat, azt nem szabad
visszautasítani.
— Nem egy párt megbízásából jöttem
az értekezletre, de mint dr. Vázsonyi Vilmos
párthíve kijelentem, hogy minden erőmmel
agitálni fogok a választójogi mozgalom sikeréért. (Éljenzés.)
Dr. Hollós József: Balassa Ármin négy
stációját emiitette meg a szegedi választójogi küzdelemnek. Én mint ötödik stációt a
szegcdi radikális párt megalakulását jelölöm meg, amelynek elnöke vagyok. Sajnos,
a szegedi radikális párt, amely közvetlenül
a háború kitörése előtt alakult meg, fejlődésében és megerősödésében 'hosszú időn át
megbénult. Most örömmel látom a radikális eszmék térhódítását. A választójog a
kapu előtt van és a kaput nem is kell döngetni, mert nyitva van.
— A választójog azonban csak eszköz
ideális célok elérésére, Érről nem szabad
megfeledkeznünk és a választójognál nem
állhatunk meg. Lelkesedéssel csatlakozom a
radikális párt nevében a mozgalomhoz és
indítványozom egy választójogi népgyűlés
összehívását. (Helyeslés.)
Dr. Erdélyi Jenőné: Dr. Turcsányi Imréire elnökné távollétében a Feministák Szegedi Egyesületé; nevében örömmel jelentem
be szolidaritásunkat a jobb és szebb Magyarországért megindított küzdelemmel. —
(Éljenzés.)
Miután többen nem kívántak felszólalni,
az elnök ihatározatilag kimondotta a szegedi
választójogi blokk megalakulását és javasolta. hogy az értekezlet az ügyek .intézésére végrehajtó-bizottságot válasszon.
A végrehajtó-bizottság igy alakult meg:
dr. Becsey Károly, dr. Papp Róbert, Lantos
Béla, Szabó Gyula, Valihora István, dr. Kószó István, Vajas József. Újlaki Antal, Tóth
Gyula. Visky Imre, Kövessy József, Ábrahám Mátyás, Bereg Lajos, Fürtös Sándor,
Kis István, dr. Balassa Ármin, dr. Hollós
József, dr. Pártos Zoltán, dr. Turcsányi
Imre, dr. Dettre János, dr. Fülöp Zsigmond,
dr. Erdélyi Jenő, Hoiifmann Ignác, dr. Róna
Mór, dr. Erdélyi Jenőné, Móra Ferenc, Vágó
Árpád és Pogány Margit.
A végrehajtó-bizottság a jövő ihéten alakuló gyűlést tart, amelyen elnököt választanak. A végrehajtó-fyzottságot a később jelentkezőkből kiegészítik.
jaaasaaiBiBBBiaaaiBaaaaBBBBsaaBBaaaaaaaanBaisBiiasa

Uj válaszfás lesz.
Budapest., julius 5. A kormányhoz közeiálló körök szerint gróf Esterházy Móric
miniszterelnöknek határozott szándéka, hogy
mielőbb elrendelje az országgyűlési képviselő-választásokat. A legutóbbi parlamenti
események a helyzetet a kormány szempontjából tarthatatlanná tették. Az uj főispánok
beikta ása után az országgyűlés feloszlatására és az uj választások kiírására kerül
a sor.
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Szeged, 1917. julius 6.

Harminchét esztendei szolgálat után 5 0 0 korona
havi fizetés.
— A Gresham temesvári titkárának letartóztatása. —
Napok óta szomorú szenzációja van
Temesvárnak. Az angol tőkével dolgozó Gré)
aham életbiztositó-társaság temesvári titkárának, Róth Izidornak bűnös botlásáról van
szó, aki szerény
háromszáz
koronás havi
fizetése mellett nem tudta megúszni a háborús drágaság nehéz napjait és megtévelyedésében az intézet pénzéhez nvult. Temesváron már napok előtt tudtak az esetről,
de nem írtak róla azért, mert remény volt,
liogy sikerül a társaság budapesti igazgatóságával valamelyes kiegyezést létrehozni és
az esetben a kriminális feljelentést visszavonják.
A Gresham életbiztositó-társaság budapesti igazgatóságának -nevében miult hét
szombatján délelőtt megjelent a temesvári
rendőrség előtt Guttmann Nándor, a társaság fővárosi tisztviselője és a jelenleg — a
háború miatt — állami felügyelet alatt álló
társaság budapesti igazgatósága képviseletében bűnvádi feljelentést telt a temesvári
vezérügynökség vezetője. Róth Izidor titkár
vllen sikkasztás büntette cimén. Guttmann
— miután meghatalmazását is bemutatta —
előadta, hogy leküldték Temesvárra ravanesolni és egy napi ellenőrzési munka után
megállapította, hogy a temesvári vezérügynökségnél körülbelül ötvenhétezer
korona
hiány mutatkozik dijnyugták alapján befolyt
pénzekből. A hiányért Róth Izidor vezető a
felelős.
A feljelentés folytán dr. Mikes Gábor
tb. főkapitány megbizta Plank Frigyes polgári biztost, hogy a társaság Jenőherczegütea 5. szám alatt levő irodahelyiségéből
állítsa elő íRóth Izidort. Ez meg is történt és
a rendőrségen a megtört ember, aki öngyilkosságot is megkísérelt, beismerő vallomást
lett. A főkapitány erre lefoglalta az irodában levő összes könyveket, .iratokat, amelyekből a könyvszakértői szemle lesz hivatva megállapítani a bűncselekmény mérvét,
illetve a hiányzó összeg nagyságát.
Érdekes Róth Izidor (vallomásának! az
a része, amelyből kiderül, ihogy mi vitte a
bűnbe. Harminchét esztendeje annak, hogy
már a Gresham szolgálatában áll. de fizetése ennek dacára még sem volt több, mint
havi 300 korona. Ebből a nevetségesen csekély összegből csak ugy tudott megélni azelőtt, hogy a iháboru előtt provízió és iutatauae.aEsiaBiitiEa

lék cimén évente több ezer korona mellékjövedelme volt. Amióta azonban háború van,
'./ biztosító társaság, amely angol
intézet,
állami felügyelet alá került, beszüntette működését és semmiféle ujabb üzletet nem. csinál. Erinek az volt a következménye Róílh
Izidorra nézve, hogv minden mellékjövedelmi forrása elapadt s a puszta 300 korona havi
fizetésre volt utalva. Igy sodródott a bün útjára, amit a társaság igazgatósága még
azzal is megkönnyített, hogy éveken keresztül nem törődött a temesvári fiók Pénzkezelésével.
Mikes Gábor tb. rendőrfőkapitány ezen
vallomás alapján elrendelte Róth Izidor letartóztatását.
Az eset kipattanása után Rótih Izidor
ióbarátai körében azonnal akció indult meg,
hogy a jobb sorsra érdemes embert megmentsék. Gyűjtést indítottak s ez 30.000 korona eredménnyel végződött. A család nevében dr. Róth Ottó temesvári ügyvéd tárgyalt a budapesti fiókintézet két igazgatóiával, Scott-tal és Igmándi-val. akik azonban hallani sem akartak arról, hogy a felajánlott 30.000 korona összeggel beérjék és
a feljelentést visszavonják. Azt követelték,
hogy előbb térüljön meg az intézet pénize az
utolsó fillérig. Jellemző az a beszélgetés, a
melyet dr. Róth Ottó telefonon folytatott
Iginándi igazgatóval.
— Hogyan képzeli igazgató ur, hogy
Róth a családjával
meg tudott volna élni
havi háromszáz koronából? — kérdezte arz
ügyvéd.
Kérem, — válaszolt az igazgató, —
volt neki több jövedelme, mint ez a háromszáz korona, mellékjövedelme is volt.
— Mikor?
— A háború előtt.
— No, látja, igazgató ur. a háború előtt!
De a háború óta nem volt, pedig most inkább lett volna rá szüksége, amikor minden
mérhetetlenül megdrágult.
Érre már nem tudott Igmátidi igaizgaffT
válaszolni. Róth Izidort tegnap délután a
rendőrségtől átkísérték a királyi ügyészség
fogházába. Közben dr. Róth Budapesten is.
járt, de ottani tárgyalásai sem vezettek eredményre. Kevés a kilátás, hogy a szerencsétlen embert barátai meg tudják menteni.

Ribof a demokrata
Németországgal akar
békét kötni.

A német kancellár szívesen kötne

Genf, julius 5. A párisi amerikai kereskedelmi kamara banketjén Ribot miniszterelnök beszédet mondott, amelyben a békére
is kiterjeszkedett.
— Franciaország és Amerika — mondotta a miniszterelnök — egyek a békefeltételékben. Elzász-Lo-íharingfátf vissza
kell csatolni, kárpótolni kell Szerbiát, Belgiumot, Lengyelországot, Romániát és a
francia megyéket, ezenkívül vád alá kell
•helyezni a német -militarizmus képviselőit.
Könnyebb megkötni a békét, h a a császár
helyett a modern jogelvek alapján álló
demokrata Németországgal tárgyalunk.
Győzelmünk biztos, de nem szlabad az

békét.
Berlin, julius 5. A Deutsche Tageszeitung:-nak jelentik Frankfurtból: Heine birodalomgyiilési
szocialista
képviselő
egy
frankfurti gyűlésen tartott beszédében többek közt a következőket bondotta:
— Nemrég beszéltem a birodalmi kancellárral és mondhatom önöknek, hogy ő
akár -ma is szívesen kötne ugy Keleten, mint
Nyugaton annexió és minden kárpótlás nélkül békét. Ezt a birodalmi kancellár ilyen
nyiltan a nyilvánosság előtt még nem jelenthette ki, hanem jobbnak tartotta a hallgatást. Ez nem azért történt, mintha nem ez
volna komoly meggyőződése, hanem ez megfelel az ő állása természetének; ő ugyanis
kénytelen tekintettel lenni a mellette és mögötte álló. kiváltságosokra.
Berlin, julius 5. A német birodalmi gyűlés mai ülésének napirendijére a hiteljavasla-'-a-.-.v, !.-V,ti! 1»r.1rr'!P?V<>í
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désekre vonatkozó petíciók vannak kitűzve.
Ezeknek a tárgyalásánál előreláthatólag a
kancellár is fel fog szólalni, de erre valószínűleg csak szombaton kerül a sor. A politikai vitának elhalasztása azért vált siziiikségessé, hogy a birodalmi gyűlés főbizottsága munkálatait addig teljesen elvégezhess*
Egy angol politikai párt
békefeltétele!.
Rotterdamból közlik Az Est-tel a következő londoni jelentést: A Demokráta ellenőrző szövetség közzéteszi békefeltételeit. E
szerint a szövetség azt javasolja, hogy állítsák vissza Belgium függetlenségét, szabadítsák fel Trentinét és Olaszország még nem
szabad területeit, Lengyelország is legyen
szabad és független. A monarchia különböző nemzetiségei kapjanak önkormányzatot,
Konstantinápoly és a -tengerszorosok kerüljenek nemzetközi ellenőrzés alá, a török birodalom maradjon meg, a német gyarmatokat nem szabad hódítás cimén bekebelezni,
de ez nem jelenti azt, hogy a gyarmatok
ügyében a status ciuo elve érvényesüljön.
Közép-Afrika nemzetközi garanciák mellett
legyen semleges, Németországnak és a monarchiának közgazdasági kizárását el kell
kerülni, mindenütt érvényesüljön a nyitod
kapu politikája és szüntessék meg a titkos
diplomáciát.
A francia szocialisták békejavaslata.
Berlin, julius 5. A Lokalanzeiger-nek
jelentik Genfből: Hetekig tartó szenvedélyes vita után a francia szocialisták végre
megegyeztek elvileg abban, hogy milyen békejavaslatokat terjesztenek elő Stockholm-"
ban. A szövegezéssel előreláthatólag holnap
elkészülnek és a jövő héten közzéteszik a
javaslatot.
A

franciák az utolsó offenzívára
készülnek.

Genf, julius 5. A párisi lapok közlik a
francia északkeleti harcvonal parancsnokának a katonákhoz intézett felhívását, melyben felszólítja őket, hogy barátkozzanak meg
azzal a gondolattal, hogy a béke nem lesz
meg már,ól-holnapra és Ihogy nemsokára újra támadni kell. A parancsnok azonban arról biztositja a katonákat, hogy ez lesz az
utolsó offenzíva és okvetlenül meg fogja
hoiZni a döntést.
Zendülés és zavargások
Olaszországban.
Köln, julius 5. A Kölniscíhe Zeitung-nak
jelentik a tiroli Ihiarovonálról: Az olasz foglyok egybehangzóan azt vallják,, hogy Szicíliában ínég egyre tart a szökött katonák
zavargása és a kormány egészen tehetetlen
velük szemben. Ezenkívül Nápolyban és
Trevisóban a nagy élelmiszerhiány következtében a lakosság körében napirenden vannak a zavargások és a helyzet javulására itt
sem lehet számítani, mert az élelmiszer,
hiány iiinrótn^prá nagyobb.
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Egy nyomorék leányka
kálváriája.
— Szeretnék dolgozni! Ezt irja többek
között a pöstyéni fürdőből a „Szegedi cipőcsizma és papucstermelő szövetkezet" igazgatóságának egy testileg beteg leányka, aki
talán most következett el élete kálváriájának
utolsó stációjához, ahol ugy lehet, meg fog
szűnni a sanyargatás s az örökös szenvedés.
Batanes [Erzsikének hivják ezt a testileg beteg leánykát, aki valamikor, egészen
kiesi korában, olyan volt, mint a viruló élet.
(Mosolygott, dalolt, játszott és ugy röpdösött
pici barátnőivel, mint réten a himes-szárnyu
lepke. (Szép is volt. Az arcán rózsa nyílott,
a szeméi, mint a búzavirág, kéken mosolyogtak. Mikor megmosdatta, megfésülte az édes
anyja, csókot nyomott az orcájára és azt
mondta:
-— Ilyen lány nincs több a világon . . .
És az anyasziv boldog volt. Vele együtt
érzett az apa is, a hires papucsosmester Battanics Sándor, aki azonban nem sokáig osztozkodhatott a család boldogságában, mert egy
nyirkos őszi napon befejezte az éveken át tartolt köhögést, vele együtt a fiatal életet és
kiment az akácfák tövébe, a deszkás temetőbe, liogy egyszerű fa keresztjével megkezdje kisleánya részére az élet nehéz kálváriáját.
Ez a kereszt volt az első stáció, ahová kijárt
a kisleány sirni és imádkozni. Azután nemsokára jött a második stáció: az anyja keresztje . . . Ö is elment rövidesen az ura után
itt hagyván a kis Erzsikét egyedül, az Istenre és a jó emberekre bizva. A sors azonban
néha nagyon mostoha, elfordul az embertől
nemcsak az Isten, hanem maguk a jószívű
emberek is. S ilyenkor magára marad az
erőtlen. Hányódik, vetődik, mint. egy eldobott, száradó virág a hullámos víztükrön.
Batanes Erzsike is hányódott egy ideig,
naponkint kijárt a két laposodó sirhoz, amelyek se reményt, se vigaszt nem tudtak adni
a teljes árvaságra jutott gyermeknek. Azért
mégis jó volt törékeny lelkének ide jönni.
Hiszen ez volt az egyetlen hely. ahová —
ugy éretze — haza megy . . .
Egyszer azonban ettől is megfosztotta a
sors. (Megfázott, felzsugorodtak a. lábai, azután kórházba került, ott volt
hónapokig,
már ösmerte .mindenki a buza virág-szemű
kislányt, aki többé nem röpdösött, mint réten a pillangó s akinek arcáról lelopta a rózsákat is .a szenvedés és az árvaság. A kórházban, sajnos, nem tudtak a. baján segíteni,
a hely már kellett, nagyon kellett más betegnek, összepakijvolták tehát ós átvitték Erzsikét a városi szegényházba. Itt élt négy esztendeig. Imádkozott és reggelenkint megcsókolta ,a „nénikék" fehér kezét. Egyszer
derengeni kezdett előtte a rettenetes élet sötétsége. Megszállta lelkét a hit és az emberek iránti bizalom .Letilt a nagy fenyőasztal
mellé és irt egy okos, értelmes levelet a szövetkezetnek, arra kérvén az igazgatóság tagjait, hogy segítsék őt, ha lehet, adják vissza
az életnek, küldjék el Böstyénbe, hátha meggyógyul, hátha itt h a g y h a t j a a szenvedések
hosszú, keserves kálváriáját.
És Menning Mihályék, az iparosok, este,
mikor letették a szerszámot s összeültek a
lámpa alatt, az asztal ikörül tárgyalni, olvasták a levelet s valami különös melegséget
éreztek a szivük körül. Összenéztek a borostás arcú emberek s azután meghozták ,a határozatukat: napi lő korona három, négy hónapi időtartamra, amig a pöstyéni iszapfürdőt igénybe kell Babancs Erzsikének venni.
És most levelet ir Batanes Erzsike Pöstyénből. Csupa hála, csupa köszönet minden
betűje. És reménykedés, boldog hivése annak, hogy befejeződik a kálvária s ő ismét
járni fog az emberek között, rózsa fog nyilni
az arcán és mosolyogni fognak buzavirágkék
szemei.

§

ÖfeLMÁGf A k Ú É m M
És most. megint fölolvassák Menning Mihályék, a cipésziparosok, odafenn Felsővároson Erzsike levelét és bizonyára boldogan,
megelégedetten fognak egymásra nézni.
(Hány gyárii odúba, hány illatos, bőrfoteles, kényelmes szobába begzállhatna a boldogság fényeszárnyu aranymadara, ha meglátnák a sok szenvedő, nyomorék Erzsike szomorú kálváriáját a Wertheim-szekrényeket
záró lelkek . . ,
—y.

interpelláció a Károlyi-párt
külpolitikájáról.
(Budapesti tud (Ritánk kd.eí<mjdknitéé>.)
A képviselőház csütörtöki ülését délután félnégykor nyitotta rneg Szász Károly elnök.
Az ülés megnyitása után megválasztották a
különböző bizottságokat, majd az elnök indítványára a legközelebbi ülés idejét keddre
állapították meg, amikor a további teendőket beszélik meg.
Ezután báró Madar assy-fíeck
Qyiula
sürgős interpellációt terjesztett elő a Károlyi-párt külpolitikájáról és az osztrák eseményekről. Szóváteszi, hogy Károlyi miniszterjelölt volt, amikor azt a megnyugtató kijelentést tette, hogy külpolitikáját kikapcsolja, de ennek dacára sem lejt miniszter.
Foglalkozik Károlyi fél egyházi beszédével, a
melyben a magyar intelligenciát megismertette Lloyd George-val, Róbert Cecil és Ribot eszméivel. Németország első békeajánlatára ellenségeinktől keserű gőg volt a felelet, a mienkre pedig az orosz offenzíva.
A Németország ellen elhangzott támadások
homályt vetnek a külpolitikára. Frre nézve
megnyugtatást kér.
Rátér ezután az osztrák viszonyokra,
amelyek a szláv szupremáció felé gravitálnak. A csehek mostan a hazaárulásért amnesztiát kapnak és Magyarország ellen támadnak. A szláv túlsúlyra legújabban az
amnesztia-rendelet tette tel a koronát. Fz a
politika a trializmus és a föderalizmus felé
halad. Lehetetlen, hogy Ausztriában az a
nép megjutalmaztassék, amelynek hűtlensége sok ezer magyar fiu vesztének lett az
okozója. Ép a mai orosz hivatalos jelentésben olvasható, hogy egy cseh brigád
az
orosz arcvonalon nagy hősiességet fejtett ki
és 3000 foglyot ejtett. Beterjeszti interpellációját és kérdi a miniszterelnököt, hogy a
kormányt támogató függetlenségi párt külpolitikájától távol áll-e. ílaijlandó-e a függetlenségiek agitációjával szemben ellensúlyozó intézkedéseket tenni és véglii hajlandó-e
az Ausztriában lejátszódó
eseményekre
megnyugtató kijelentést tenni.
Miután a miniszterelnök nem volt jelen,
az interpelláló választ nem kapott. Az ülés
ezután 7 órakor véget ért.
iiiuHnunumiiHunnnnnnuiiiiHiuuii

Az oroszok tanácskozásai
Stockholmban.
Bécs, julius 5. Az Arbeiter Zeitung-nak
jelentik Stockholmiból: Az orosz kiküldöttek
tegnap három
fél óra hosszat tanácskoztak ia német kisebbségi szocialistákkal. A tanácskozást ma folytatják. Az oroszok ma a
németéken kívül a skandináv-hollandi bizottsággal és a zimmerwaldi csoport képviselőivel fognak tanácskozni.

HÍREK
ocoo

— Halló, halló,
kedves központ, kegyeskedjék kapcsolni, kézit csókolom a kettőst,
— Igen, megvan a negyvenhat-tizennyolc
— Nem a negyvenhat-tizennyolc kell drága kisasszony, hanem a kettős. Így, egyszerűen: ket-tős.
— Hát miért nem mondja: az ötvenhéthatvanhárom.
— Dehogy az ölveubét-hatvanuyole. A
ke-Utős-i kértem. Zweittt, zwei! — bájos csecsemő. ,
— Jobban figyeljen a fél, én nem ötvenhót-hatvannyolcat mondtam, hanem ötvenhét-liatvanháromai! Itt van!
— De . . . de nagysád az istenért, az ördög fél, én nem félek . . . (Halk és erősbödő
ropogás a fülembe, durrogás és recsegés.)
Egy mély basszus hang:
— Halló, hál-ló. Itt a marosmenti műtrágyagyár.
— Itt, itt én beszélek,
— Ki az az én?
— Kicsoda maga?
— Én a műtrágyagyár . , .
— Mennyi kérem a telefonszáma?
— Kii enc ve n nyole-há rom!
— Párdon, tévedés!
(Szünet. Majd ismét a központ.)
— Lebeszéltek?
— Oh igen édes nagysád. Megtudhatta,
amit már egy negyed órával előbb is mondhattam volna kegyednek, hogy a műtrágyagyárral nincs semmi dolgom.
— Hát akkor miért kérte a fél.
— Én nem félek, bár ezek után sok okom
van rá, — de nem is kértem. Én a kettőst
kértem. A ket-tőst. Én nem a hatvannyolomilliókétszzáötvenkétezret, és nem a hétbilliómdla-nulla-ötmillióst, hanem a ket-t-őst . . .
csak egy . . .
— Ne is kérjen semmit már. Vihar van
ós nem is lett volna szabad kapcsolni, csak
hát szívességből . . .
— Vihar van, vihar. És a jóságos menydörgős, sistergős, csattanós, cifrán c i k k á z ó
istennyila nem üt . . . (a fülembe hat csöngetést és nyolc durrogást kapok) nem ütött
még a — vonalba? Hál istennek!
A fenti beszélgetést éjszakánként szoktam egy-kétszer elvégezni a központtal, mivel
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy én
éjjel érdeklődöm a szerkesztőségben a világ
eseményei iránt az interurbán-telefonon. H a j nalban aztán a kis civódások után nyugodtan haza ballagok azzal a szent elhatározással
hogy délig kialszom a kellemes foglalkozás
minden keservét. Otthon is van telefon és pont
az ágyam mellett székel. Hajnali félkilenckor megszólal olyan vad csilingeléssel, hogy
szívdobogást kapva, ijedten ugrok ki az ágyból és legjobb álmomból, zordonan ordítok
tehtá a mikrofonba:
— Halló, .ki beszél?
— Itt Vasalkovies testvérek mosó- és
fürdő intézete. Mikor küldi kérem a klórmeszet?
— De kérem, — ordítok, — hagyjon engem aludni. (Semmi közöm magához. Ne vasaljon klórmésszel.
— Hát nem a hetvenegy beszél?
— Nem. SŐt a 15—83.
— Pardon, tévedés.
Ismét lefekszem és aludni próbálok. Alig
álmosodom el, ismét a telefoncsengő viháncol
a fülembe. Elővigyázatos vagyok és beleszólok :
— Itt 15—83. Ki beszól?
— 685-öt kértem, tévedés.
És kisvártatva kapcsoltattam a 11—88, a
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15—38, a 83—51, a 38—15, a 85—31. az 58—13
és a 18—35 helyett.
Mikor már' épen dél lett, akkor felkeltem
és bosszúból kértem a s a j á t számom, a 15—
83-t; persze azt válaszolták, hogy nem jelentkezik. Ettől fogva n központ rám sem hederített és nyugodtan aludhattam estig.
(h. Í.)
— Pénleken érkezik meg & német császári pár. Bécsből jelentik: A német császári
pár julius 6-ikán, pénteken érkezik meg
Laxenburgba.
— Minisztertanács a gazdasági kérdésekről. Bécsből jelentik: Csütörtök délután gróf
Czernin Ottokár külügyminiszter eln'óklésével a gazdasági kérdésekről közös minisztertanács volt.
— A kancellár s z o m b a t o n beszélni fog.
Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés plénuma ma összeült. Parlamenti körökben hire
jár, hogy a kancellár szombaton fog felszólalni a birodalmi gyűlésen.
— József Ferdinánd főherceg megbízatása
Bécsből jelentik: A Fremdenblatt
értesülése
szerint a király József Ferdinánd főherceget
a monarchia egész katonai repülőszervezeté.nek felügyelőjévé nevezte ki.
— Megjelent a módosított zárórarendeiet.
A hivatalos lap csütörtöki számában végre
megjelent a régóta várt rendelet a záróra
módosításáról. A rendelet szerint az összes
szórakozó, mulató, felolvasó, hangverseny és
más efóle nyilvános termeket és helyiségeket
éjjeli tizenegy óráig szabad nyitva tartani.
A kávéházak és vendéglők régebben megállapított záróráját nem változtatja meg a
rendelet.
— A cseh-szlovén dandár. A képviselőház
ülésén báró Madarassy-Beck
hivatkozott az
orosz hivatalos jelentésre, mely beszámol az
oroszokkal küzdő cseh dandár hősiességéről. Az orosz hivatalos jelentésnek e része
igy hangzik: Julius 3. Nyugati front: Az
orosz vezérkar jelenti: A cseh-szlovén dandár 62 tisztet, 3150 közkatonát fogott el és
15 ágyút, valamint sok géppuskát zsákmányolt, amelyek egy részét az ellenség ellen
fordítottuk.
— Ormődi Béía betegsége. A szegedi kereskedővilág egyik igen tiszteletreméltó, tekintélyes tagja, Ormódi Béla királyhalmi
nagybirtokos, mint részvéttel értesülünk, már
hetek óta betegeskedik, királyhalmi rezidenciájában s most készülnek hozzátartozói, a
kezelőorvosa tanácsára Szegedre haza hozni.
A város előkelő társadalma által csak Béla
bácsi néven becézett Ormódi Béla a régi, letűnt kereskedő világnak volt egyik- nagyon
érdemes tagja. Szarvady Lajossal, a mostani
k a m a r a i elnökkel birta társaságban a régi jónevü Iílss D. és Társa cég alatt ösmert női
divatáru üzletet, amelyet később konfekcióval kötöttek egybe s mint ilyen a város és
a vidék előkelő hölgy közönségének volt egyedüli, magasabb színvonalon álló bevásárlási
forrása. A Kiss D. és Társa cég még a múlt
század hetvenes éveinek elején jött létre a
szintén igen jóhirü Báth-testvérek
üzletéből,
amely akkor a régi Kárász-, most Wagnerház sarkán állt hosszú évekig a város kereskedelmének díszére. A Báth testvérektől Kiss
Dávid vette át az üzletet, aki igen nagy szakértelemmel és körültekintéssel vezette évekig,
közben felépítvén a mostani Széchenyi-téri
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TELEFON
11-85,

és

afiiliiiMii S i i
l l lÉPIflli,
Fellépnek:

Mm m
Hiliill

isiiii yi
lllll
idii Q
Fiui \m
énekesnő.

I. r é s z .

Rózsahegyi

2. F é r j f o g á s . Irta Gabányi László. Elő-

adják : F e n y ő Irma és Gabányi
László.

3. A m e s t e r . Irta Szenes Béla. Előadják:

Rózsahegyi Kálmán, Mátray
Erzsi és Fenyő Irma.
4. Dalok. Énekli: F e n y ő Irma.

5. Az ü g y n ö k . Irta:' Gábor Andor. Elő-

adják : Rózsahegyi lí. Mátray
Erzsi, Gabányi
László és
Ráday Dénes.

6. D r á m a í r ó . Irta Karinthy Frigyes. Elő-

adják: Rózsahegyi,
és Ráday Dénes.

Gabányi

S z ü n e t
II. r é s z .

7. S t r é b e r . Tréfa.

Irta

Harsányi Zsolt.

Előadják: Rózsahegyi, F. Mátray, Gabányi és Ráday Dénes.
8. Dalok. Énekli: Fenyő Irma.

9. V a s i l y k a . Drámai jelenet. Irta Harsányi Zsolt. Előadják: R ó z s a h e g y i

Kálmán és F. Mátray Erzsi.
10. Házmester. Előadja: Gabányi L.

11. A n e v e l ő n ő . Irta Pásztor Árpád. Elő-

adja: F. Mátray Erzsi.
12. A fordai hasadék. Irta : Békeffy
László.

Előadják:

Rózsahegyi

Kálmán,
Gabányi
László,
Fenyő Irma és Ráday Dénes.

Az előadás a n y á r i helyiségben

Kezdete 9 ó r a k o r .

Helyárak:
—

Zsöllye 3 — ,
240,
Síi.

ü.

helg

nács csütörtöki ülésén megbízta a mérnöki
hivatalt, hogy a
Tömörkény-emléktáblákat
készítse eh Az emléktáblákat a törvényhatósági bizottság határozata értelmében a kultúrpalota olvasótermében és Tömörkény lakóházán fogják elhelyezni.

— Adományok a gyermekstrandra. Az

Újszegeden létesítendő gyermekstrand részére ujabban a Népbank 50, Beck József 20 koronát adományozott nálunk. (Ezzel a gyűjtött
összeg 3765 koronára emelkedett,

— Rendelet a katonák választójogáról.

Budapestről jelentik: A honvédelmi miniszter közölte a katonai parancsnokságokkal,
hogy a mozgósítás folytán katonai szolgálatot
teljesítő, nem hivatásos tisztek és nem köteles
éveiket szolgáló katonák a különféle törvényekben gyökerező passzív választói jogokat
a háború alatt is élvezik. Vagyis a tartalékosokat, népfölkelőket, szolgálaton kívüli viszonybei jeket stb. meg lehet választani községi képviselőtestületi, vármegyei, városi,
vagy törvényhatósági bizottsági tagságra,
községi, vagy törvényhatósági tisztségekre,
sőt országgyűlési képviselővé is. A rendelet
ezerint a jelölteket a minisztérium, illetőleg
a hadsereg-főparancsnokság a választás
idejére szabadságolhatja.

— Hazaárulásért: elitéit román esperes.
Budapestről jelentik: A budapesti honvéd főtörvényszék idősebi) Serbán (Miklós fogarasi
79 éves görögkeleti román esperset.
Serbán
Miklós román nemzetiségi képviselő atyját az
állam hadereje ellen elkövetett bűntett miatt
négy hónapi vizsgálati fogságon kivül
két évi és nyolc hónapi börtönre ítélte. A román esperes az erdélyi betörés alkalmával
üdvözölte és lakásán megvendégelte a román
katonákat,

— Javítják a város házait. A város a

lesz megfaríva.

—

— Kiiümeiésttk. Bodzássy István és Heinrich
Ferenc 5. honvéd gyalogezredben tartalékos
hadnagyokat, Kovács Sándor tartalékos zászlóst, továbbá Nagy János népfölkelő tizedest
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréseid az 1. osztályú vitézségi'
éremmel tüntették ki.

— Tömörkény István emléktáblái. A ta-

M Ű S O R :

1. Bevezető. Elmondja:
Kálmán.

Kiss Dávid palotái * amidőn legszebb jótékonyságai közben nyugalomba vonult az öreg
ur, átadta az üzletet Szarvady Lajosnak és
Ormódi Bélának. A nagy, díszes üzlet időközben az újonnan felépült Gól-palotába költözött át, ahol mindaddig fennállott, amig a
két jeles kereskedő nyugalomba nem vonult
s amig utódjukat, Bózsa Bélát, Ormódi Béla
nnokaöesesét, a királyhalmi nagy szőlőbirtok
szintén nem igényelte munkaerejével. Ekkor
megszűnt a régi Szeged legelőkelőbb divatüzlete. Ormódi (családi nevén Berger) ma 85
éves, néhány év előtt nagy birtokot vásárolt
a halasi határban, amelyen szőlőkulturát létesített. Királybalmon szintén nagy szőlőbirtoka van, nagyúri kastélylyal ellátva, ahol
öreg napjait ma is munkában és igazi magyar vendégszerető érzésekkel tölti Béla bácsi, akinek mostani betegségéről bizonyára a
legteljesebb részvéttel fog tudomást venni a
város ógész társadalma.

S. helg
180,

helg 1 — korona.

háború kitörése óta nem végeztetett nagyobbszabásu tatarozási munkát. A tanács csütörtöki ülésén Bokor Pál polgármester-helyettes
előterjesztésére elhatározták, hogy a város
tulajdonában levő házakat tataroztatják. A
tanács a mérnöki hivatalt meghízta a tatarozási tervek elkészítésével.
— ÖRA és BKSZER javításokat gyorsan,
pontosan ós olcsón készít F I S C H E R K„
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538.

Haege3, 1917. julius 6.
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— öngyilkosság, Steglehner Gyula, 30 évea
szegedi államvasút! hivatalnok csütörtökön
reggel félkilenckor Vaspálya-utca 10, számú
házban levő lakásán agyonlőtte magát. A
rendőrség részéről dr. Borbola Jenő bűnügyi
kapitány jelent meg a helyszínen dr. Berkes
Dezső tiszti orvossal, aki már csak a beállott
halált konstatálhatta. Az életunt tisztviselő
szorgalmas, kötelességtudó hivatalnok volt.
öngyilkosságának okát nem tudják.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5,
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14.

— á törülközők és asztalkendők felaján-

lása, A hivatalos lap csütörtöki száma rendeletet közöl a törülközők és asztalkendők felajánlásáról. A rendelet szerint a tisztán pamut bét készült nyers, fehérített, festett, nyom
tátott vagy tarkánszőtt, bármilyen nagyságú
és méretű használatlan törülközőket és asztalkendőket a Pamutközpontnak megvételre
kell felajánlani. Az 1000 métert meghaladó
készletet teljes egészében kell felajánlani. A,
felajánlás a Pamutközpont részvénytársaságnál beszerezhető űrlapokon történik. A
készleteket az 1917 julius 7. napján volt állapot szerint julius 17-éig kell megvételre felajánlani.

— Kilenc órakor kezdődnek a Korzómozi előadásai. A hivatalos lap csütörtöki
számában jelent meg a kormányrendelet arról, hogy -a mozik és a színházak zárórája
ezentúl 11 óra. A Korzó-mozi előadásai erre
való tekintettel péntek estétől 9 órakor kezdődnek.

Minden külön értesítés helyett!

Bánattól

sújtva

jelenti

Gyulai Mórné saját

Dr.

és

gyer-

mekei István és Margit,

vala-

mint az egész

család

nevében,

hogy szeretett férje

iigyyéd

meghalt.
Budapest, 1917. julius 3.
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Salgó Jenő előadásai a színházban.

A DélmagyarorgKág telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
8!

MTK—SzAK mérkőzés a henvédárvákért

A vasárnapi nagy sportünnepélyre lelkesen
készül a íSzAJK vezetősége és a fiatal, ambiciózus csapata. Minden tényező összefog, liogy
a honvédárvák javára rendezett meccsnek'
minél nagyobb sikere legyen. Az ünnepi mérkőzés hírére az MfDK miden várakozást felülmúlóan, a következő csapatát küldi Szegedre:
Wossuth
Feldmann
iSinger
Kertész I I
Nyul
Nadler
Molnár Ortli Schaffer Schlosser
Szabó
Ezen játékosok közül Feldmann, Kertész,
Nyul, Sehoffer, Sehloser és Szabó válogatottak. A többiek is tagjai az első csapatnak,
kik közül Orth Gyuri éppen vasárnap feltűnt,
nagyszerű képességével a Rudolf slingel elleni
mérkőzésen. A játékosok méltatására még
visszatérünk. Úgyszintén közelebbi számunkban hozni fogjuk a meccsre vonatkozó egyéb
intézkedéseket, melyeket a SzAK tisztikara
megállapítani fog.
délután 3 órától kezdve szombat este 6 óráig
a Kenderfonógyár hivatalában (46-os laktanya mellett) Sós Manó intézőnél előre válthatók.

A galíciai török csapatok
hősiessége.

0000

Salgó Jenő rokkant színművész és társulata
előadásai iránt óriási az érdeklődés. A csonka színész szereplése a legnagyobb feltűnést
kelti városszerte. Igazán rendkívüli hatást
í'og előidézni azok körében, az egylábú színész fellépése, akik azelőtt épen is látták
Salgót egyes szerepeiben. Most csonkán, egy
lábbal lép vissza rövid időre a régi színpadra, hogy búcsúzzon a világot hirdető deszkáktól. Szomorú butmi, de jól esik annak, aki
valamikor ott élt és hirdette a művészet szent
igéit. Szombaton és vasárnap este és délután
láthatjuk még iSalgót, a hős színészt utolsó
szerepeiben. Péter visszajött a cirne az egyik
darabnak, amelyben Salgó egy rokkant katonát alakit, aki szintén egy lábbal jön viszsza a harctérről. A második színdarab vígjáték, amelyben szintén egy egylábú hőst
játszik a rokkant színész. Címe 1920-ban,
vagy hogy lesz a háború után és irta Benda
Jenő. Ez a kis vígjáték állandó kacajt fog
előidézni a publikum körében és a legnagyobb hatást a második felvonásban fogja elérni, amikor a rokkant parasztlegény, akit
Salgó alakit, iszik, táncol, mulat és a végén,
nehogy bigámiába essen, megszökik és a két
menyasszonyt faképnél hagyja. Salgó partnerei Borsodi P a u l a a jónevü drámai szende,
akit az egész vidéken igen jól ismernek és
Hajnal Klárika, a legbájosabb naiva. Legvégül jön az előadás főérdekessége „16 hónapig szerb fogságban" cúnen olvassa fel Salgó
az átélt szenvedéseket Nisből és Valjevóböl.
I. rész. A fogság. II. rész. Hogyan viselkedtek a csehek. III. rész. A bolgárok bevonulása
Nisbe és a felszabadulás. Helyárak a rendes
színházi helyárak. Jegyek előre válthatók a
színházi pénztárnál délelőtt 10—12-ig, délután
3—6-ig.

oooo

MTK—SzAK mérkőzés jegyei pénteken

hosszú szenvedés után f. hó 3-án

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

SPORT

Konstantinápoly,
julius 5. A főhadiszállás jelenti julius 4-én:
A török harctereken a kaukázusi fronton
történt járőrharcokon kiviil nyugalom volt.
Galíciában csapataink az ellenséges támadások dicsőséges visszaverésénél 202 foglyot ejt&!\tek és egy bombavetőt, egy üteget
és 3 gépfegyvert zsákmányoltak. A nagy túlerővel támadó ellenség veszteségei igen súlyosak voltak. Csupán szurony harcban 500
orosz esett el. A mi veszteségeink
mérsékelt
határok között maradtak. (M. T. I.)

Az oroszok árulással mentegetik
kudarcukat.
Lugano, julius 4. A Corriere della Sera
jelenti: Az orosz támadás főiránya a Kővel—
Luck között húzódó vasútvonalnak szólt, de
hatása elmaradt. A sikert valószínűleg az
hiúsította meg, hogy a magyarok és osztrákok
árulás utján 'tájékozódást nyertek az ellenség
szándékáról. Most talán nem sikerült az áttörés, de az oroszok mindenesetre megmutatták az akaratukat, hogy győzni akarnak.
Még nehéz küzdelmek szükségesek Brzezany
bevételéig, bár Kcmjuehy s több uralkodó magaslat az oroszok birtokában van.
ügyvéd u r ,

felügyelöblzotfség

elnöke

f. hó 3-án meghalt.

Az elhunyt

hosszú

intézetünk lelkes és
rátja

volt.

Emlékét

éveken át
odaadó bakegyelettel

fogjuk megőrizni.
Szeged, 1917. julius hó 5.

Az orosz offenzíva francia
megvilágításban.
Bécs. julius 5. A Lokalanzeiger-nek jelentik Genfből: A párisi Le Journal és a többi
francia lap katonai szakértője azt ir.ia, hogy
elismeréssel kell adózni a Koniuchy-szakaszon parancsnokló Giitr tábornok által elért
eredmény iránt. Igaz ugyan, hogy a .siker
igen jelentékeny
áldozatokba
kerül, de az
oroszok remélhetőleg jól ki fogják használni
az elért eredményt. Hogy Gutr tábornok
nem tudta az ellenség vonalát áttörni, annak
főoka abban rejlik, hogy az oroszok helyzete
a Brzezany-szakaszon igen súlyos.
•,»8SSSB»BSB®BieSSSI9»B®aB9»a»»BeBBSBMBBSB8SH«»í»S»B<S»
Felelős szerkesztő: Pásztor Józsof,
Kiadótulajdonos: Várnay L,
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n ,
iuha-üzlete
Kossuth Lajos-sugárut.
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Dr.
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II

Szeged, Polgár-utca 30.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leángka-kalapok.
| Telefon 7 7 3 ,

Szeged, 1917. juliitó 6.

Az 1917—18. tanévre a beiratások megkezdődtek.
Felvétetnek III. évfolyamú felső keresk., leánygymnásium, kereskedelmi tanfolyam és polgári leányiskola növendékek. Legmagasabb fokú hygienia,
orvos az intézetben, kert. Zene és nyelvoktatás.
I s k o l a i b e i r a t á s o k a t e s z k ö z ö l , prospektust

Telefon 7 7 3

Déímagyarorszég
előfizetési ára Szegeden:
egy évre .
félévre
.
negyedévre
egyhónapra

kívánatra küld

az Internátus Igazgatósága.

IQBBBBHaiBI.

28.— kor.
14,— m
7.a
2.40 ss

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .

28.— kor.

Vidéken:

Fényképészeti gépek.
Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

7.-

„
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Hirdetmény.

10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti cikkekben,
—
eredeti gyári árakban
—

.
.
.
.

A város közfogyasztása részére ujabban érkezett
mintegy 11 mm. susiczi ementhali sajt nagybani eladási
árát viszontelárusltók részére kilogrammonkint 11
(Tizenegy) korona 40 fillérben, kicsinybeni eladási árát
12 (Tizenkettő) korona 54 fillérben állapítom meg.
Utalványt ugy a kereskedők, mint a vevők (elsősorban a tisztviselők) részére a közélelmezési hivatalban már a mai napon kiadunk. A kereskedők a sajtot
a közélelmezési hivatal raktárából fogják átvenni.
A fenti árak az elárusító kereskedők üzletében látható helyen kifüggesztendők, sajt csak azoknak szolgál tatható ki, akik a közélelmezési hivatal pecsétjével
ellátott utalványt mutatnak föl.
Szeged; 1917. julius 6-án.
ad. 361011917. k. é. sz.

Balogh Károly

v. tanácsnok,
a közélelmezési hivatal vezetője.

APRÓHIRDETÉSEK
Fájós tógára

izzad valamely test-

mielőbb a híres Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 filléréit f a l ható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyt-tér.
250

G y o m o r bajosok di-

gyorsan elmúlik a Leinz.r er-fele ,C h i a « h a js z e s z * által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestoreri.
használja. Ára 1 K 50 fii.
Kapható Leinzinger Gyu'a
Vógvszertárában Szeged,
Száchenyi-tér.
250

<. ajhuilás, bajkorpa

csérik a Leizinger-féle
gvomorcsepp jó hatását,
Uv2gje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.
Sséchenyi-tér.
250

if

f a j ö s z ü I és ellen

hajiestő az

órsiágosan elismert Lein2 i iger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
vogvszertárában Széf*
é shenyl-tér.
25G

Sandberg Henrik

fflgí
S z e g e d , S z é c h e n y i - f é r 16.

vegyen

vésze? Ugy használja a
d". Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fülé ért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

t

T. v e v ő i m n e k jól b e r e n d e z e t ! sötét
kamrát díjtalanul
rendelkezésére
bocsájtok.

i

e lap i t t o a f a l i t a .

Jrodalmi újdonságok.
Jiaphaiók Szegeden

Molnár Ferenc:

Az

óriás

Fenyő Miksa:

5.1

Ferenczy Árpád:

A nirvána f e l é

Casanova

5.1

1H

6.1

Szmrecsányi Béla:

KUKÓ
Garády Viktor:

Ói négls szép a ullíg

5.1

4.1

A

rajongó

10.1

a

Régi magyar asszenifok

6.1

Az

ügyetlen

2.60

Tabán

Az élet a r c a

41

Az élet diadala

41

R magyar frénüröblesl jog 2 4 1

Heíedhót országból

11.80

Ernőé? és felsőbbrendű
ember

2,60

Kenyér

31
m

Berkes Imre:
3.50

Bábel

31

Trikál József:

01

Egység

felé

61

Cholnoky Jenő:

Gászámé Dávid Margit:

Liselotte

31

Szép Ernő :
M

Kozma Andor:
3.20

Klárika doktor
Shaw Bernhard.

Szomory Dezső:

6.1 Példának okáért

Csekey István:

R modern fermísseríudemínij

Káinoki Izidor:

Molnár Jenő:

Pásztor József:

Snyder:

3.1

Vidéki hirek

41

m

m

Barta Lajos:

Takáts Sándor:

Árky József:

Lakatos László:

húron

Tarlel

8 Hlrálij aludni akar
Móricz Zsigmond:

Rusztavelí:

3-1

3.1

m

k önyvkereskedésében

Újhelyi Nándor:

Kaczér Illés:

A fekete grófné 4 1

ész! utazások a uörös
posfaM

DUO

1.80

Krúdy Gyula:

Egy mahhop története

S.

Gábor Andor:

Lázár István:

Forró Pál:

Mély

~~ Várnai/

31

Földrajzi k é p e k

01

Ei

m
m
1
M

Nyomatott Váinay L, köavnyomdájában, Szeged, Kárázs-utca 9.

