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Szeged, 1917,
Gyors cselekvés.
A háború során beletörődtünk már abba, hogy a közszabadságok intézményes
biztosítékait egyre szűkebb térre szorította
az államhatalom. Kétségtelen, hogy a hadviselés érdekei a korlátozó intézkedések
legtöbbjét szükségessé és indokolttá tették.
Idevág a sajtócenzura alkalmazása is, a
mely azonban az utóbbi időkben mind gyakrabban talált ellenzésre a közvéleménynél,
mert a cenzúra gyakorlásának módja sokszor túllépte a hadviselés érdekei által megszabott határokat. A fehéren maradt hasábok és megritkított sorok hovatovább a
sajtószabadság elvén kezdtek sebeket ütni.
A hadviselésnek a sajtó részéről mindig
tiszteletben tartott érdeke a cenzúra téves
értelmezése miatt útját szegte közérdekű
közlemények megjelenésének is. A cenzúra
mankóján járó sajtó sok sérelmet szenvedett az egyöntetű eljárás hiánya és a hadviselés érdekeinek túlságosan kiterjesztő értelmezése miatt. A szegedi sajtót nem egyszer hozta kényes helyzetbe az indokolatlanul alkalmazott cenzúra és előfordult, hogv
az országos sajtó szegedi ügyben a cenzúra
tiltó rendelkezése miatt megelőzte a helyi
lapokat. Nemrégiben jogorvoslatért fordult a
szegedi sajtó az előző kormány igazságügyminiszteréhez és gróf Tisza István volt miniszterelnökhöz, de a szegedi sajtó intézkedést kérő sürgönyét az igazságügyminiszter
válasz nélkül hagyta.
Az Esterházy-kormány a többek között
programmjába vette a cenzúra ügyének rendezését is. A közvélemény várakozássaltekintett Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter ez irányú működése elé. A sajtócenzurának liberálisabb alkalmazása azonban nem követte nyomban az uj kormány
programmszerii kijelentéseit. Épen a napokban Szegeden is újból jogorvoslathoz kellett folyamodni a cenzúra miatt, noha azóta Vázsonyi igazságügyminiszter rendelete
is megjelent a cenzúra enyhítéséről.
Ugy látszik, hogy a cenzorok pápábbak
akarnak lenni a pápánál és a hadviselés érdekeinek szent köntösébe burkolózva tartják a kezüket a szabad véleménynyilvánítás
vérkeringésén. Pedig a cenzúra helytelen
gyakorlása lényegében könnyen árthat magának a hadviselés érdekeinek is. amelyet
a cenzúra — épen nem a legbölcsebben —
védelmezni akar a kötelességét teljesítő
sajtóval szemben.
Épen egy ujabb szegedi eset kapcsán
megnyugvással tapasztaljuk, hogy ezek a
sajtóra és a közönségre egyaránt sérelmes
állapotok meg fognak szünrj. Vázsonyi igazságügyminiszter a szegedi újságírók ujabb
sürgönyére azonnal válaszolt sürgönyileg
és orvoslást igért. Reméljük, hogy a gyors
választ nyomon követi a gyors intézkedés
is. hogy a hadviselés érdekeinek szemmelíartásával, ami önként értetődik és amit
épen a magyar sajtó eddig is minden alkalommal nem a cenzúra miatt, de hazafias
belátásból figyelembe vett, szabadon teljesítsük a köz érdekében kötelességünket.
Az igazságiigyminiszter gyors válasza,
amelyet orvoslást kérő sürgönyünkre adott,
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Csütörtök, julius 12.

biztató perspektíváját tárja fel a gyakorlati hatóságok legtöbbször már csak a beállott
élet követelményeivel
számotvető kor- halált konstatálhatták. A cenzúra béklyóimányzati szellemnek. Az élet orvoslást és ban is hiába vergődött a magyar sajtó a
intézkedést sürgető ezernyi bajának nincs háború kezdete óta. Az uj igazságügyminiszideje várni hetekre, hónapokra, amig egy- ter gyors intézkedése ezért különösen beegy kérelem a régi magyar közigazgatás cses előttünk, mert biztató ígéretét látjuk
átkos módszere szerint elintézést nyer. A —- ha még elszigetelten is — a megértőbb,
magyar közigazgatásból eddig hiányzott a életrevalóbb kormányzati szellem ébredéségyorssegély intézménye, a városi és állami nek, amely gyors cselekvéssel siet a polélet járvánnyá elfajult betegségeiben a ha- gárság érdekeinek védelmére és a szociális
logatás és késlekedés miatt a közigazgatási bajok orvoslására.
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Küszöbön áll a döntés a német
politikai válság ügyében.
-

A kancellár felajánlotta lemondását.

-

BÉCS, julius 11. Berlinből érkezett hí- előzően a bajor királynál volt kihallgatárek szerint a döntés küszöbön1 van. A kan- son. Egy verzió szerint utazása azzal van
cellár tegnap délután a császárnak felaján- összefüggésbem hogy a kancellár utódjává
lotta lemondását. Spahnuak, a centrumpárt fogják kinevezni. Ny''t kérdés azonban,
vezérének iga>zságügym>iniszterré való ki- foögy a kancellár távozására egyáltalán
nevezése elhatározott dolog.
sor kerül-e.
BERLIN, julius 11. Este 8 óráig semmi
BERLIN, julius 11. A birocL'lml gyűsem jutott nyilvánosságra a kaneellárválság
lés palotájában délelőtt megtartott koromegoldásáról. Azzal a hivatalos közléssel
natanácson, amelyen a trónörökös is részt
szemben, hogy a trónörökös azért jött
vett, valószínűleg megtörtént a döntés.
Berlinbe, mert a döntés a jövendőre, vagyis
a trónörökös uralkodására
vonatkozik,
A költségvetési bizottság ülésén Erznagy nyomatékkal hangsúlyozzák, hogy a
berg képviselő kijelentette, hogy még
trónörökös a konzervativek kívánságára jött
egy Ilyen háborús esztendő, eltekintve az
Berlinbe. Haertling bajor miniszterelnök, &
emberáldozatok tói és a mérhetetlen szenkülügyi bizottság elnöke félbeszakította szavedésektől, körülbelül 50 milliárdba fog
badságát és szintén Berlinbe érkezett. Meg.
kerülni.

Császári rendelet az általános választójogról.
BERLIN, julius 11. A császár az állam miniszterelnökéhez a következő rendeletet intézte:
Államminiszteriumomnak ez év április 7-ikén kibocsájtott rendeletem végrehajtása céljából vett előterjesztése alapján rendeletem kiegészltéseképen elrendelem, hogy a királyság országgyűlésen
határozathozatal végett a képviselőházi
választójog megváltoztatását célzó, benyújtandó törvényjavaslat az álalános vá-

lasztójog alapján készítendő el. A javaslat
minden esetre olyan megfelelő időben
nyújtandó be, hogy a legközelebbi választások az uj választójog alapján menjenek végbe.
Megbízom önt, hogy ezek szerint
megtegye a szükséges intézkedéseket.
Nagyföhadiszállás, 1917 julius 11.
VILMOS I. R.
Bethmann-Holfweg s. k.

Az angolok békét remélnek
Berlinbe rendelte
a császár a trónörököst. a német politikai rendszerváltozástól.
Berlin, julius 11. A tegnapi koronutcc
nácscsal kapcsolatban a császár ma több óra
hosszat tanácskozott a birodalmi kancellárral függő kérdések megoldásáról. A császár
parancsára holnap ideérkezik a trónörökös
az őfelsége által tervbe vett döntések megbeszélése végett. (M. 7". I.)

Stockholm, julius 11. Londonból jelentik:
A Westminster Gazette a németországi eseményekről igy ir: Az első mértföldkő a békéhez vezető uton az, hogy a németek megszabaduljanak a nagyzási hóborttól és egészséges bírálatot gyakoroljanak önmaguk és

2
kormányuk felett. Ha ez megtörténik, lehetséges, hogy az események gyorsabban következnek e g y m á s u t á n , mint eddig hinni lehetett. Mi a porosz szellem és a porosz rendszer ellen viselünk h á b o r ú t és ha nem is
irthatjuk elő a német népnek, hogyan kormán y o z t a s s a magát, a garanciák,
amelyekre
szükségünk van a háború befejezésénél, sokkal súlyosabbak lennének, h a a nem reformált P o r o s z o r s z á g g a l van dolgunk, mintha
a szabad Németországgal fogunk tárgyalni,
amelyben bizodalmunk lehet.

A császár proklamációja a rendszerváltozásról.
Bécs, julius 11. A Fremdenblatt jelenti:
A német birodalmi gyűlés folyosóin tegnap
az a hír terjedt el, hogy Vilmos császár a közeli napokban ujabb üzenetet fog kibocsátani a német néphez <s ebben bejelenti a parlamenti és politikád reformok
haladéktaiyin
meg valósítását s egyidejűleg ugy a birodalmi kormányban, mint a porosz minisztériumban létéáitendiő személyi változásokat. (Más
oldalról is megerősítik, hogy a császári proklamáíció, amely állítólag már a közeli nopokban megjelenik, a következőket tartalmaz</ft: 1. a porosz választójog reformja, 2. változás az egyes porosz minisztériumokban, 3. a
•birodalmi kormány részleges parlamentárissá alakítása.
Kombinációk az u] kancellárról.
> Bécs. julius 11. A Neues Wiener Jdurnal
jelenti: Arra az esetre, h aa kancellár távozik helyéről, utódául tegnap elsősorban gróf
Hertling bajor miniszterelnököt, másodsorban Bernsterff volt washingtoni nagykövetet, végül Michaelh porosz élelmezési biztost
emlegették. 'A tegnapi koronafanáeson részt
•vett íMidhaelis élelmezési biztos és Gröner
tábornok, a hadügyi hivatal főnöke is. Ezzel
•kapcsolatban Mfebaelist emlegették, mint a
belügyi hivatal, vagy esetleg a kincstári hivatal jövő államtitkárát, sőt kombinálták a
kancellárságra » . mert rendkivüli szónoki
képessége, temperamentuma és íiagv akaratereje képesíti erre az állásra. Vannak,
akik azt mondják, hogy Miebaelisnek viszont
nincsenek meg a szükséges tapasztalatai külügyi dolgokban, ezzel szemben hivei ráurn/
tatnak arra, hogy Michaelis segítőtársnak
maga mellé vehetné Hinfzét, a krisztiániai
német követet. Mindezek természetesen inkább esak kombinációk, de abban valameny>nyi vélemény megegyezik, hogy Helfferich
és Zimmermann távozik helyéről.
Részletek a császár, Hindenburg
és Ludendorff tanácskozásairól.
Berlin, julius 11. A Vossiséhe Zeitung
a következőket jelenti: A' császár szombaton
igen hosszasan tanácskozott Hindeniburggal
és Lűdendorffal. Egy ideig velük volt a császárné is és még este j'O órakor is lehetett
látni a császári párt, amint a két hadvezérrel sétált a Bellevue-parkban. A kastély terrászán a császárné elbúcsúzott a társaságtól,
de a császár több magas katonai méltósággal
a fasor végéig kisérte Éindenbnrgot éí Ludendorffot. lEzen a helyen több száz ember
gyűlt össze és zajosan ünnepelte a tábornagyot. A császár rendkívül szívélyesen búcsúzott vendégeitől és mikor Hindenburg automobilja már elindult, a császár még akkor is
néhány búcsúszót kiáltott utána.
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Szeged, 1917. julius l í

Az oroszok nem zavarták meg a Dnyesz-

ternél végrehajtott hadmozduiafainkaf.

B U D A P E S T , julius 11. (Közli a Miniszterelnöki sajtóosztály.) A Kárpátokban

az élénk harci tevékenység tart, A Dnyesztertöl délre a szövetséges csapatok végrehajtották hadmozdulataikat anélkül, hogy az
ellenség /zavarólag lépett volna fel. Egyébként nincs különös esemény.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

BERLIN, julius 11. A nagy főhadiszállás jelenti: A Keleti-tenger és a Feketetenger között nem folyt nagyobb harci tevékenység. A Dnyesztertöl délre a had-,
mozdulataink eddig terveink szerint folytak.
LUDENDORFF, első föszáüásuiester.
(Közii a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Halsesof feladtuk.
b e r l i n , jul. 11. A Wolff-iigynökség jelent i: Stanistau környékén az
oroszok csak habozva közeledtek
uj vonalai nk feié és megszállották a
kiürített :Malics erődöt. Meglepe-

tésszerű előretöréseket Kosmaec
környékén visszaiitasiíottnink. Az
orosz tűz Brzezany, Konliuchy és
a Leinberg—iBrődy-i vasú t mentén
időnkint fokozódott.

Német győzelem az Ysernél.
BERLIN,

julius 11.

A nagy

főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Tengerészeti hadtestünk a Duna
szakaszán a harcedzett tengerészeti gyalogság részei a tengerpart és Lómbartsyeric
között tervszerű, hatásos tűzelőkészítés
után rohammal elfoglalták azokat a védelmi
müveket, amelyeket a franciák erősen kiépítettek s rövid idővel ezelőtt az angolok
átvettek. Az ellenséget az Yseren át visszavetettük; több mint 1250 foglyot, köztük 27
tisztet szállítottunk be. Az angolok veszte- ,
ségei az erősen szétlőtt területen a ténger j
és a folyó között nagyon súlyosak. A zsák- |

mányt még nem állapítottuk meg.
Repülőink a heves vihar dacára a legtevékenyebb módon Ismét hozzájárultak a
nap teljes sikeréhez.
A nyugati arcvonal többi hadseregénél
eső folytán a harci tevékenység mérsékelt
határok között maradt. Szász, rajnai és
gárdacsapatoknál Reimsnéi, az Argonneoktói keletre s a Maas és a Mosel között végrehajtott vállalkozásai jó eredménnyel jártak.
LUDENDORFF, cisö föszálláwuester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Bőig ár osztagok megsemmisítettek egy angol őrsöt.

LEGÚJABB.

BERLIN, julius 11. A nagy főhadiszállás jelenti: A Doiran-íóíól keletre bolgár portyázó! osztagok megsemmisítettek
egy angol örsöt. A Struina-sikságon az angol tüzérség több helységet felgyújtott.

LUGANO: A Secolo jelenti, hogy a
galíciai csata döntést jelent az oroszokra
Az oroszok vesztesége negyedmillió ember.
Másfélmillió ember áll mostan harcban. —
Egyedül a Lisonia-magaslaton 18.000 orosz
holttest fekszik.

LUDENDORFF, eka föszálJásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály./

KONSTANTINÁPOLY: 10-ikére virradóra két ellenséges repülő bombázta a várost, de csak jelentéktelen károkat okoztak.
GENF: A görög hadügyminiszter kijelentette, hogy görög hadsereg többé egyáltalán nincsen.

Az Isonzónál erősbödött

az ágyútűz.

B U D A P E S T , julius 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzo men-

tén az ellenséges ágyútűz heiyenkimt erősbödött.

A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
A tengeralattjáró-harc ujabb
eredményei.
Berlin, julius 11. A W o l f f - ü g y n ö k s é g jelenti: Az Északi-tengeren buvárhajóink ujabban 24.500 bruttoíonnát sülyesztette-k el. Az
elsülyesztett h a j ó k között van az angol Etele
gőzös (6557 tonna) munícióval és búzával
Bostonból Liverpoolba, a Monarch nevű angol gőzös (4947 tonna) szénnel Glasgowból
Liverpoolba.
Yrnuiden, julius 11. A németalföldi távirati ügynökség jelenti: A Haridel en Vieberij
és Piet Bein németalföldi
halászgőzösöket
egy német b ú v á r h a j ó elsülyesztette.

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti
í 1-ikén este: Nyugaton több helyen fokozódott a tüzérségi tevékenység. Keleten a
Dnyesztertöl délre német és osztrák-magyar csapatok a Lomnica mellett ismét harci érintkezésben vannak az oroszokkal.
— 1—r»T
ir,citrnjJ
A németek sikeresen bombázták
Osel szigetét.
Az utóbbi napokban repülőrajaink az
eszak-kiurlandi partvidéken Zirelnél és Arensburgnál, ösel szigetén, ismételten sikeresen
bombáztak ütegeket, kaszárnyákat és kikötő
telepeket, miközben találatokat és jelenté-,
kenj- tüzeket figyeltek meg. Az ellenséges
ütegek heves tüzelése dacára összes repülőgépeink mindannyiszor sértetlenül
tértek
vissza.
A tengerészeti vezérkar föjjö&e.

Szegeti, 1917. JuIitw 15.
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Esterházy miniszterelnök a hódítás nélküli békéről és
a demokrácia győzelméről.
(Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.)
A képviselőház szerdai ülését félnégykor
nyitotta meg Szász Károly elnök. Beek Lajos a pénzügyi bizottság jelentését terjesztette elő. Majd napirend előtt MadarassyBeek Gyula szólalt fel. A múltkori beszédeért megtámadták és ráfogták, hogy az háborús uszítás volt. A vádat igaztalannak tartja. A háborút tudvalevőleg ellenségeink
kényszeritették r.áuk és mindenkinek egyetlen gondolat lehet: csupán a béke. Az öldöklés egyetlen pillanattal sem tarthat tovább,
mint amig nemzetlink integritását és jövő
fejlődésünket biztosító béke megköthető nem
lesz.
Gróf Károlyi Mihály személyes kérdésben szólal fel. Elégtétellel hallotta, bogy
Maclarassy-Beck a helyzetet ugy fogja fel,
hogy más politikai cél nem lehet jelenleg,
mint a béke előmozdítása. Tiltakozik az ellen, bogy Madarassy ugy állította öt be,
mint aki az antant-politikusok elveit hangoztatja. Az események neki adtak igazat. Mindenki tudja, hogy Németországban
most
nagy krízis van a béke érdekében.
Mindig
azt hirdette, hogy a békét nemcsak akarni
kell, hanem cselekedni is kell a békéért. —
Czernin tettekkel állott elő, amikor kijelentette. hogy hajlandó az anneksrió és a kárpótlás nélküli békére. Ezért üdvözli Czernin
politikáját. Hivatkozik Erzberger német képviselőre, aki a birodalmi tanácsban nála
százszor élesebb beszédet mondott a béke
ügyében. A béke ügye ma internácionális ügy
és azt csak általános megnyugvásra lelhet
megteremteni. Nagy előnyére volna a békének Németország demokratizálása.
(A minisztériumok

szaporítása.)

A Ház ezután áttért a napirend tárgyalására. Rakovszky Iván előadó ismertette a
minisztériumok szaporításáról szóló törvényjavaslatot és elfogadásra ajánlja.
Hegedűs
Lóránd szólal fel elsőnek. A kormány a javaslattal személyi garanciát akar nyújtani
az őt támogató pártoknak. Kéri, hogy vegyék be a javaslatba a hatáskörök megjelölését is. A minisztertanács ezt nem rendezheti, mert a hatáskör nem a kormány magánügye. Foglalkozik á választójoggal, a
mely nem öncél, hanem csak Magyarország
lehet az öncélja. A történelem igazolni fogia,
•hogy mit akart a kormány: Tiszát megbuktatni-e, vagy a választójogot megalkotni. EL
ismeri, hogy a választójogi törvény revizióra szorul, de nem ügy, ahogy a kormány
tervezi. A közigazgatás államosítását is sürgősen meg kell oldani. A minisztériumok
szaporításának szükségességéről nincs meggyőződve, nem szavaz ugyan a javaslat eiien, de nem is vesz részt a szavazásban.
Az elnök ezután öt perc szünetet adott.
Szünet után Cserny Károly szólalt fel. Az
osztják viszonyokkal foglalkozik és hosszasan fejtegeti a szláv nemzetiségeknek a monarchiára való veszedelmét. A javaslatot elfogadja. Giindisch Guidó sajnálja, hogy az
uj kormány Erdély rekonstruálására nem
akar egy tárcanélküli minisztert maga mellé
állítani. A javaslatot elfogadja. Az elnök 7

órakor a vitát megszakította és ezután áttértek az interpellációkra.
(A miniszterelnök

beszéde.)

Statisztikát olvas fel, amelyből kitűnik,
h o g y a hadiszállítások körüli csalásokért elitéltek 304 embert, felmentettek
251-et;
az
elitéltek s z á m a nem olyan óriási, mint e g y e s
lapok közölték.
F a r k a s P á l é s a Ház a választ t u d o m á sul vették és ezütán az ülés véget ért.

Gróf Esterházy Móric miniszterelnök
felelt Madarassy minapi interpellációjára és
kijelenti általános helyeslés között, hogy
külpolitikánkra nézve változatlanul ragasz>
kodik a német szövetséghez. Loyális szilárd
(Saját tudósítónktól.) Több, mint két hószövetségünkhöz a kétségnek legkisebb gya- napja már, hogy a katonai rendőrség Koós
núja se férkőzik. Újból megállapítja, hogy a őrnagy parancsnoksága alatt, megkezdte Szeháborúban nem mi voltunk a támadók. Ismét igeden működését. Ezt külön méltatni fölöskijelenti, bogy hódítási vágyaink
nincsenek. leges lenne, hiszen mindenki láthatja, menyEllenségeink is jól ismerik békére való kész- nyire fontos volt már ennek az intézménynek
ségünket. amelynek békeajánlatunkban szölétesítése, de akkor, amikor a szegedi katonai
vetségesünkkel egyetértésben is kifejezést rendőrség beterjesztette, fölöttes hatóságának
adtunk. Nem rajtunk, hanem ellenségeinken a második hivatalos jelentést eddigi munkámúlik, hogy a béke nem köthető meg. Ezen járól. és a szükségleteikről, lehetetlen szó nélaz állásponton vagyunk ma is. Ha valaki kül elhaladni amellett az okos, tapintatos,
ettől eltérő politikát hirdet, az az illető saját
körültekintő munka mellett, amelyet a szefelelősségére megy. gedi katonai rendőrség produkált két és fél
Az osztrák viszonyokra illetőleg kijehónap alatt. Koós őrnagy, katonai rendőrségi
lenti, hogy a dualisztikus paritás alapján áil. parancsnok szívességéből közöljük a jelentés
Nem szándékozik az osztrák belügyekbe érdekesebb részleteit:
avatkozni, de nem tartja kizárólag osztrák
A katonai rendőrség Szegeden jelenleg
belügynek,
ha valaki a dualisztikus
paritás egy törzstiszt, és hét. főtiszt vezetése alatt kiellen állást foglal. A magyar nemzet nem lencvennyolc emberrel működik. Tevékenyséazért áldozza fel a háborúban legnagyobb ge épp ugy, mint a mult hóban, kiterjedt a
értékeit, nem azért vérzenek fiai, hogy a vasúti ós hajóállomások, villamos végállomások rendőri szolgálatainak ellátására. A vávilágháborúból meggyengülve, hanem hogy
ros forgalmasabb helyein őrszemeket helyeellenkezőleg megerősödve kerüljön ki. Leg- zett el, ezenkívül nappali és éjjeli őrjáratokat
újabban is fényes bizonyságát adták fiaink szervezett a városban. A nyilvános mulatsáhősiességüknek. A demokráciának
győzni gokon fölügyelt a rend íöntartására, ellenkell a háborúban. A magyar államnak csor- őrizte a katonai egyéneket, igazoltatta őket,
ezemmeltartotta a piacokat, korcsmákat, szálbítatlanul kell kikerülni belőle. (Taps.)
lodákat, mulatóhelyeket, ellenőrizte és megMadarassy és a Ház a miniszterelnök figyelte a katonai egyéneket.
válaszát tudomásul vette.
(Ezeken kivül fölügyelt a katonai rendőrség a hatósági hal árusítás és egyéb élelmi(Vázsonyi a gyorsított
cikkek árusításának rendjére; ellátta a bizaleljárás
revíziójáról)
masabb természetű és titkos rendőri nyomoFarkas Pál azért interpellálja meg az zást igényelő ügyeket és végül a polgári
igazságügyminisztert, hogy a hadi vissza- rendőrhatóság kérésére átvállalta a záróra
élések dolgában miért szünteti meg a gyor- betartásának ellenőrzését, amelyet a rendőrsított eljárást. Csodálja, hogy az igazság- ség csekély személyzetével végezni nem tudott.
iigyministzer által egybehívott ankéten kiA jelentés a végzett munkák fölsorolása
váló jogászok a gyorsított eljárás ellen fog- után kiemeli, hogy a katonai rendőrség műlaltak állást, holott azelőtt helyesnek tartot- ködése mindinkább nehezebbé
válik, midát
ták a gyorsított eljárást. Felvilágosítást kér. működési köre is napról-n\apr,a bővül. A köVázsonyi Vilmos kijelenti, hogy magá- zönség, amely kezd a katonai rendőrség szervezetével tisztába jönni, mindig jobban
nak a gyorsított eljárási rendeletnek revízió- igénybe veszi azt és bizalmának megerősödéját nem fogja elrendelni, csakis a hadiszállí- sével á munka növekszik, ugy, hogy a mai
tásokkal kapcsolatos
visszaélésekre
kiter- tétszám csekély. Igazolja ezt az alábbi stajesztett gyorsított eljárást
fogja revidiálni, tisztika is:
•Katonai egyének köziül elfogott és .letaraminek különben semmi befolyása nincsen az
tóztatott
a katonai rendőrség eddig 130 szöanyagi törvény szigorára. Az ügyvédi kakött katonát és 24 olyat, akik egyéb büntetmarák küldöttsége állást foglalt a gyorsitott
tet követtek el. .Előállított önkénye eltávoeljárás ellen, ezért hivta egybe az ankétét, zás miatt 103 és egyéb! vétségek miatt 352 kaahol többek közt különösen a védelem szatonát.. Polgári bűnügyek között 11 büntettet
badságának' korlátozását panaszolták fel, a nyomozott ki és elintézett 188 egyéb polgári
minek revízióját maga is szükségesnek tart- ügyet. Hadifoglyok közül bűntett miatt 21-et
letartóztatott és elintézett 129 más ügyet. Edja. A királyi ügyészség hatáskörét hirói kondig tehát dydzeeen 9tíl epeiben vették
igénybe
trol alá akarja helyezni, hogy az ügyész so- a Imtáyai rendőrséget az őrszolgálatok és
hase kerüljön a biró fölébe. Az ankétén részt •egyéb munkák ellátásán kiviül. Erre való tevett rriagasállásu birokkal előzetesen nem kintettel kéri a katonai rendőrség parancsbeszélt. Függetlenül adták elő a véleményü- noksága, hogy a legénység és iszikár létszáket, aminthogy magyar bíróról máskép nem mát emeljék föl.
'Megjegyzi még a jelentés, hogy a katois képzelhető. Ha pedig most mást mondanai rendőrség a városi hatósággal a legjobb
nak, mint azelőtt, ez csak azt jelenti, hogy a egyetértésben működik és, hogy a polgári
tapasztaltak alapján más meggyőződésre lakosság bizalma a katonai rendőrséggel
jutottak.
szemben napról-napra fokozottabb mérték-

A szegedi katonai rendőrség
két havi működése.
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ba» nyilvánul mag.
A Délma&yfirorszáfí munkatársa kérdéssel fordult Koós őrnagyhoz, hogy történt-e
in/tr intézkedés a katonai rendőrség hatáskörének a tanyákra való kiterjesztése érdekében? A törvényhatósági bizottság legutóbbi
közgyűlésén elhatározta ugyanis, hogy kérni
fogja katonai rendőrség szervezését a tanyákra is. Koós őrnagy válasza a következő:
— A kérelem már elment az illetékes katonai parancsnoksághoz. Valószínűnek tarr
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lom, hogy azt teljesítőik is. Vaigy kiilönjtülön
fogják szer vezői a tanyákra a katonai rendőrséget, vagy pedig a mi létszám unkát emelik ugy lbl, hogy ide is tudunk embert adni.
Ez az utóbbi eset valószínűbb s lehet, hogy
most. mindjárt el fogják intézni, hivatalos jelentésünk létszámemelési kérelmével kapcsolatban. Ez kívánatos is, mert a tanyák közbiztonsága jelenleg nem a legjobb, ami nem
is csuda, ha arra gondolunk, hogy jelenleg
alig 3—4 rendőr van ott.

••••••

Németország a háború harmadik esztendejének végén.
(Saját tudósítónktól.) A nyári szünidőre nem annyira csüggedő, mint inkább elkeseSzegeden elhelyezett lipcsei gyermekekért redett. Általánosságban még egy téli hábodr. Tonelli Sándor kamarai titkár utazott ki rúra számítanak. Bíznak a tengeralattjárók
Németországba. Tapasztalatairól a követ- munkájában, mely tényleg szép eredményeket produkál. Hir szerint Németországnak
kezőket volt szives elmondani:
hat olyan hajóópitömiihelye van, amely Jie— Az élelmezés Németországban na.enkint négy uj tengeralattjárót állit ki. Uj
gyon gyenge, a mennyiség k'evés és minden tipus az Unterseekreuzer.
változatosság nélkül való. Hnsadag 200—•
— Kormány és sajtó közösen mindent
225 gramm egy hétre. Vannak városok, ahol megtesz a hangulat ébrentartására. A leg- mást, mint marhahúst hónapok óta nem tökéletesebb német illusztrált lap legközelebb
mértek. Zsir minimális mennyiségben van. U-Boot Nummert, Luftsdiiffahrts-iNummer:
Különösen nehéz állapotok vannak liszt te- ad ki.
kintetében. Igen előkelő helyen vacsorai me— Az osztrák'és magyar politika irányrni: spárgaleves, szöszös marhahús, sárgaváltozását
odakint nem nagyon értik, de féirépa és spárgafőzelékkel — kenvér nélkül,
Schmierküse három pápirvastagságu kenyér- nek tőle, hogy az uj kurzus kifelé tendáló
szelettel. Legkönnyebben szerezhetők be elemekkel akar paktálni. Nagy a gyűlölet a
csehekkel szemben. ,.Der innere Feind im
főzelékfélék.
österreicbischen Láger". Csalódtak a len- - Éllmiszerek általánosságban csak gyelekben is, akik körében sokan erősen hújegyre kaphatók. Amit jegyre adnak, olcsó, zódnak Oroszországhoz. Gazdasági érdek; a
sokkal olcsóbb, mint nálunk, de kevés. Nagy
lengyeles voltak Oroszország iparosai, mig
vendéglők, hotelek helyzete valamivel jobb, az erős iparral biró Középeurópában nem
mert hallal és külföldről behozott tojással tudnak érvényesülni. Általános nézet: a lensíb. segitenek magukon. Ez természetesen gyel államot vissza kell csinálni, határokat
igen drága. Különösen sok panasz van a igazítani, a többit pedig visszaadni Oroszmindenféle szurrogátumra. Kávé nincs, he- országnak, csináljon vele. amit akar.
lyette valami furcsa izii keveréket szervíroz— A niult hetekben papirhiánv kezdőnak ebéd után mokka címen. Teához, kávédött.
A német lapok is kénytelenek redukálhoz egy darab szafharin, vagy két csepp
Süsstöff jár opiumtartó formájú fiaskóból, ni terjedelmüket. A nagy lapok erősen támadják a kormányt, hogy ebben a kérdésamelyet a pincér hordoz a zsebében. Cukoi
ben
nem tanúsított kellő elővigyázatot és a
egyáltalán nincs. Jain helyett a hatósági
hires
német organizáció itt csődöt mondott.
„Kriegsmus" van forgalomban, amelyben
Német
papírt óriási mennyiségekben ereszminden gyümölcs össze van főzve és valami
tettek
ki
valutajavitás cimén Hollandiába,
mesterséges anyaggal édesitve. A polgári
lakosság körében Németországban is van ahonnan Angliába került s ma az angol lapok nagyrészt német papiron jelennek meg.
petroleumhiány.
— Az állapotok természetesen nagy- Másik ok a támadásra a kormányhivatalok
városokban a legsúlyosabbak, vidéken vala- és központok óriási papírpocsékolása. Egyik
mivel könnyebb az élet. Legjobbak az álla- központ két hete egy működéséről szóló köpotok a kis thüringiai államocskáikban. A tetet három millió példányban adott ki.
közélelmezés államonkint lévén szervezve,
— A városokban a világítás igen erősen
ezek nem tudják termékeiket másutt értéke- korlátozva van. Záróra 12. erődnek tekintensíteni. Nagyvárosokban mindenütt bizottsá- dő városokban, pld. Breslauban 11 óra. Színgok -létesültek, melyek a gyermekeket vidé- házak, mulatóhelyek ugyanugy, mint nálunk,
ken Hollandiában. Dániában helvezik el, zsúfolva vannak. A cukrászdák anyaghiány
hogy r nyári hónapok alatt erőre kapjanak. miatt csaknem mind zárva; esetleg fagylalNé etországbán nagyon hálásak a magyar tot árulnak. Arcokon, különösen gyermekekkezdeményezésért, mely lehetővé tette né- nél. meglátszik a nélkülözés. Feltűnő a sok
hány száz gyermeknek nálunk való elhelye- nadrágos nő: villamos kocsivezetők, vasúti
zését.
fűtők, kalauzok, biciklis postai kihordok. Ál— A hangulat magától értetődőleg nem talában a női munka igénybevétele hatósági
olyan, mint a háború elején, mindamellett célokra sokkal erősebb, mint nálunk.
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W jrAkr'05 nyilatkozat az orosz kiküldöttek stockholmi
tárgyalásairól.
Stockholm, julius 11. Az Est-nek jelentik: Az orosz munkás- és katona-tanács
Stockholmba küldött megbízottai itt nemcsak a skandináv- hollandi bizottsággal, hanem más csoportokkal is tárgyaltak. Ezekről a tárgyalásokról lényegében a következő hivatalos közleményt bocsátották nyilvánosságra :
Azoknak a tanácskozásoknak a folya•'tolni un lto odlf

tanácsának Stockholmba küldött végrehajtó
bizottsági tagjai, néVszerint Goldenberg,
Rosanov és Smyrnov a német kisebbségi
szocialistákkal, továbbá Miiller Hermann,
Weltner Jakab és dr. Adler Viktor eltársakkal folytattak, Kautsky és Haase a német
kisebbségi szocialisták nevében kijelentették, hogy ez a párt fentartás nélkül csatlakozik az orosz munkások és katonák tanápitoiiqv ftobpijau'^hoz és hallandó a njpito-

Szeged, 1917. .iulius 1*Í.
nis értekezleten is résztvenni. Ugyanilyen
értelmű nyilatkozatot tett a magyar szocialisták növében Weltner Jakab is, mig dr.
Adler Viktor annak a nézetének adott kifejezést, hogy ezek a hosszadalmas előzetes konferenciák, amelyek a különböző memorandumok szerkesztésében merülnek ki,
meglehetősen céltalanok.
Elegendő, ha egyes csoportok hajlandók
rá, hogy az általános értekezleten résztvesznek. Kijelentette dr. Adler Viktor, Ihogy
a hadi hitelek ellen eddig sem ő, sem pártja
nem szólalt fel, ha azonban az általános
értekezlet azt kívánja, hogy a jövőben az
összes szocialisták állást foglaljanak a hadi
hitelek ellen, akkor ő is, pártja is ilyen értelemben fog cselekedni. Müller 'Hermann a
német többségi szocialisták nevében jelentette ki. hogy pártjától nincs felhatalmazási*
arra, hogy ezekben :a kérdésekben kötelező
állást foglaljon, de hazautazik Berlinbe,
hogy a pártvezetőségíől jviasitásokat kapjon.
Azok a tárgyalások, amelyeket a munkások
és katonák tanácsának kiküldöttei a skandináv-hollandi bizottsággal folytatlak, főképen
a kongresszus összehívásának technikai kérdései körül forogtak. Az orosz küldöttség
tagjai stockholmi tárgyalásaik után azonnal
Londonba és Parisba, esetleg Olaszországba
is utaznak.
Lvov herceg Oroszország és a
szövetségesek viszonyáról.
Berlin, julius 11. Uvov herceg a Temps
pétervári tudósítójának nyilatkozott a helyzetről iés többek közt a következőket mondatta:
— A szövetségeseknek semmi okuk sincs
arra, hogy az oroszországi nagy változásokon sajnálkozzanak. Hogy az.uj intémény
még nem funkcionál kifogástalanul, az nem
csoda. Oroszország erőit átcsoportosították
és kiderült; hogy az ország katonai ereje
nem rendült meg.
— Azelőtt — folytatta a miniszterelnök
— az Oroszország és szövetségesei közti
viszonyt valami titokzatos légkör vette körül, amely minduntalan félreértésekre vezetett, ma azonban minden világos és tiszta.
Oroszország uj hadműveletei kedvező kilátások közt indultak meg. A katonák naprólnapra mindinkább átérzik azt a nagy szerepet, amelyet a háborúban játszanak.
Orosz lap

gonosztettnek minősíti
az offenzívát
Berlin, julius 11. Stockholmból jelentik:
A Volna cimü orosz szociáldemokrata lap
a következőket irja aiz orosz offenzíváról:
í a Kerenszki által elrendelt offenzívát a
mostani viszonyok között az ország- ellen
elkövetett gonosztettnek kell minősíteni. Az
ideiglenes kormány annexiós terveket akar
megvalósítani és ezzel a mélységbe és
romlásba taszítja ezt a szegény országot. A
mostani offenzíva valóságos csapás a forrar
dalmi Oroszországra, amelynek jelenleg oly
kormánya van, amely nem akarja és nem.
is tudja meghozni a békét, Kerenszki parancsára a reakció elleni erőteljes offenzívaival fogunk válaszolni. ,
Kínának ismét uj elnöke van.
Amsterdam,
julius 11. Egy itteni lap
jelenti "Washingtonból, hogy Kínában ismét
visszaállították a demokratikus kormányt,
a <7 ii í otoöv; ffma- kt'oemw1,
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székek november elsején iijból megkezdik
imiiködésüket.
ocoo
— Kflrthy utóda Bartha alezredes. Budapestről jelentik: Hir szerint az Esterházy•
Régi
kormány'báró Kürthy Lajos, a Közélelmezési
és bölcs mesékben olvastunk ilyen története- Hivatal elnökének utódává Bartha Albert
kei, gyermekkorunkban, amikor — havas vezérkari honvédalezredest fogja kinevezni.
A miniszterelnök és Mezőssy Béla f öl dm Íveestékem — nagyapó mesélt lágyan*-elégikus lésű gyi miniszter kedden hosszabb megbeszéhangon a kandalló -előtt a „nagy" időkről, lést folytatott Bartha alezredessel, de véglecsudálatos történeteket. Egészen furcsa, bá- ges megállapodás még nem történt.
mulatba ejtő ez a történet és annál furcsább,
— A gyermskitrand. Az állami gyermekbáron lat baejtőhb, mert megtörtént, szerdán, menhely tisztviselői 67.38 koronát gyűjtötalkonyatfelé, a rókusi templom előtt. Keve- tek a gyer mékstran dra. Az összeget hozzánk
juttatták. Legutóbb julius 7-én 3891 koronát
sen jártak, de akik látták, nagyon furcsát mutattunk az erve a célra hozzánk érkezett
éréztek; 'Csodálkozást,
örömet, meglepő-; adományok végeredményeként, Julius 11-én
lést, szomorúságot," keserűséget, könnyet, fáj- 10 koronát nyugtáztunk, ezzel és a mai öszdalmat és még sok más mindent, amiket ta- szeggel együtt gyűjtésünk végeredménye
3968.38 korona.
lán néven sem tudna nevezni az ember.
— Cattaro kapitányát visszahelyezte a
Éles kontúrokkal, de szelirleu rajzolódott
király
állásába. Bécsből jelentik; Budiszavföl a karcsú tornyos tomplom az. opálos júlilyevicset,
Cattaro kerületi kapitányát a háusi égre és nyugalmas csend terült a környékre, amelyet csak néha zavart meg a vil- ború kitörésekor állítólagos megbízhatatlanlamos motorok bugása. A torony körül né- sága miatt állásától felmentették és Bécsbe
hány galamb kóválygott és néhány szadidén telepitették. A király legutóbb jelentést kért
szemeeskélt az utca porában; olyan békések, az esetről és Budiszavlyevicset kihallgatásolyan nyugodtak voltak és ártatlanul bámul- ra rendelte. Az audiencián teljes elégtételt
tak a járókelőkre; mintha mondták volna: kapott és állásába (visszahelyezte a király.
— Kitüntetések, Donka Gergely 5. honvéd
mi nem bántunk senkit, biztos, hogy bennüngyalogezredben tartalékos zászlóst és Kühn
ket sem fog bántani senki.
György tartalékos hadnagyot az ellenség
Most hirtelen merész íveléssel karcsú ma- előtt tanúsított vitéz magatartásukért a 2.
dár nseott. elő a levegő végtelenségéiből. Akik osztályú ezüst vitézségi éremmel újólag kiarra jártak ós fölnéztek az égre, riadtan vet- tüntették. Farka-s Miklós 5. honvéd gyalogték észre: vércse. Hogy és honnan vetődött ( aredheli népfölkelő őrmestert, Herczl Géza
h a d n a g y o t , Tóbiás
Miksa hadapródjelöltet
ide, a templomtér fölé, ahol a békés galam- és Bhim János népifölkelő- szakaszvezető! a
bok örültek az életnek, ki tudná megmon- 2. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki.
dani? Eljött, itt volt és most csak keringett,
— A második kerületi választás. M e g í r t a
keringett a torony körül, amelyet a galam- már a Bélmagyaror\száy, hogy 'dr. Kelemen
bok tanyájukul választottak. Egyszerre sü- Béla főispán szombaton búcsúzik el válasziyedin kezdett; szállt lefele, a békésen sze- tóitól naggyülés keretében. Az eddigi dispomecskólő galambok közé. A ragadozó csak ziciók szerint ez a nagygyűlés fogja jelölni
sülyectt, sölyedt és a galambok nem vették Kelemen utódát a képviselőségben. A fügészre, nem repültek el, hogy kikerülhessék a getlenségi Kossutlh-párt jelöltje dr, Kószó
biztos balált. A vércse pedig csak jött egyre 'István, -aki —- értesülésünk szerint — a jelejjebb és egyszerre lent volt a földön, a ga- lölést elfogadja. A Károlyi-párt, amelynek
lambok között. Azok csak akkor vették észre, dr. Becsei Károly az elnöke, még nem dönamikor már ott állt közöttük. Szegény kis tött arról, hogy állit-e jelöltet. A párt pénte-,
szivük bizonyosan megdermedt az ijedtség- ken délután tisztikari ülést tart. amelyen a
től, hogy hatalmas ellenségüket meglátták, képviselőválasztás ügyében dönt.
de az rájuk sem nézett. Néhányszor belevá— Tisza akciója ne oláhfalusi választás
gott éles csőrével a gránitkoekákba, de az- miatt. Budapestről jelentik: A Tisza-kormány,
után fölhagyott ezzel a hiábavaló kisérlete- mint ismeretes, megállapodást kötött az elzéssel. Belátta, hogy azzal nem bir el. Most lenzéki pártokkal az időközi választásokra.
sétálni kezdett a galambok között, amelyek Az uj kormány ezekhez a- megállapodásokhoz,
választás
szinte megbűvölve álltak; nem mertek szegé- hozzájárult. Az ismert oláhfalusi
fölbiritotta a helyzetet. Tudvalévőleg Dániel
nyek moccanni sem. Egyszer aztán megunGábor örökét báró Ouldmanm Henrik nyerte
hatta a mulatságot, mert hirtelen összecsapta el pártonkívüli programmal. Gróf.Tisza Istszárnyait és elrepült a galambok közül, anél- ván szombaton ez ügyben levelet intézett
Móric miniszterelnökhöz,
kül, hogy csak egyet is hántott volna. El- gióf Esterházy
amelyben
ultimátumszerű
bangón kÖzöl;tei
ment ugy, ahogy idetévedt; fönt még kerinutódjával,
hogy
az
oláblfalusi
mandátum dolgett egy kis ideig, aztán eltűnt.
gában záros határidőn belül nyilatkozatot
Néhányan megálltak; őszintén szólva kíván. Pártja nevében azt követeli Tisza,
nem értették a vércse viselkedését. Elvégre, hogy Gutitmamn mondjon le az oláhfalusi
véresétől még nem kivánta őszintén senki, mandátumról, amely jogosan, az eddig betartott paktum értelmében nem a kormányt táhogy szolid és lemondó legyen.
mogató pártoké, hanem a nemzeti munka. . . . É s odakinn az emberek ezalatt csak
párté. Gróf Esterházy Móriic röviden válatépik, csök marcangolják egymást tovább!... szolt Tiszának. Levelében kijelentette, hogy
a már megtett kijelentésen kívül többet nem
— Az osztrák politikai helyzet. Bécsből mondhat és semmi köze az oláhfalusi mandátumhoz, amely nem egy ellenzéki, hanem
jelentik: Az alkotmánybizottság elhatározegy pártonkívüli képviselőt hozott he a Házta, hogy 15 tagu bizottságot küld ki. melybe ba. A munkapárt mint ujabb sérelmet hanszakértőket is meghívnak az egyes nem- goztatja, hogy Komáromban, Balta Aladár
Ferenc
zetiségek kívánságának megállapítására. — Károlyi-párti lépett fel Sárkány
munkapárti
kerületében.
A reichsrat elhatározta, hogy fiz esküdt-
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— Egy miniszteri tanácsos hirtelen halála
Budapestről telefonálja tudósítónk: Dr. Reiner Ignác miniszteri tanácsos ma délelőtt,
amikor a hivatalába ment, a Nagymező-uicán hirtelen rosszul lett, összeesett és meghalt. Az orvosok megállapították, hogy .szívszélhűdés érte.
— Sándor László főkapitányi kinevezése
a hivatalos lapban. A hivatalos lap szerdai
száma közli Boda Dezsőnek, a budapesti államrendőrség .főkapitányának nyugalomba
helyezéséről és dr. Sándor Lászlónak az állanmrendőrség főkapitányává történt kinevezéséről szóló királyi -kéziratokat.
— Aradon már megszüntették az előzetes
cenzúrát. Aradról jelentik: Az jgazságügyminiszter ismeretes rendelete ifolytán itt kedden megszüntették az előzetes cenzúrát.
Ezentúl csakis a hadviselés érdekeit érin; ő
cs ezzel kapcsolatos tartalmú közlemények
kerülnek ellenőrzés alá. -— A szege-di lapokat
még mindig nem oldották fel az előzetes ceuzura alól. ügy látszik, mifelénk nem tartják
sürgősnek és fontosnak a dolgot.
— A D . M. K. E. igazgatósági ülése. A
D. M. K. E. igazgatósága julius 19-én délután 5 órakor székházában ülést tart.
— A közigazgatási bizottság Uiése. A
közigazgatási bizottság liéffőn délután 4 órakor dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésével ülést tart. Ezen a közigazgatási
'bizottsági ülésen azért elnököl a polgármester, mert a. főispáni installáció ekkorra még
nem fog megtörténni.
— Ormádi Béla temstése. Szerdán délelőtt
10 órakor temették a zsidó temető halottá*
házából Ormódi Bélát. Megjelentek a temetésen a hatóság több tagja és sokan az elhunyt tisztelői és barátai közül. A gyászbeszédet dr. Löwmger Adolif rabbi mondta.
Ormódi Bélának nagyon sok barátja é*
tisztelője volt (Szegeden, akik az elhunyt emlékének akként kívántak adózni, hogy knszorumegfváltás címén már eddig is több száz
koronát adtak össze. Az összeget a szegedi
•Vörös-Kereszt által létesítendő katonaotthon
javára fordítják. Az Ormódi Béla ravatalára
szánt koszorú megváltása címén erre a óéira a következők adakoztak: Kenderfonógyár
200, Wimmer Fülöp 100, Az első magyar általános biztosító társaság szegedi főügynökségének tisztikara 100, Magyar szőllőtelepitő
r.-t. 100, Szarvady Lajos 50, fczeged-alsótanyai népbank 50, Holtzer Emil 50. Friedmann kir, tanáesosnó 40, Weiner Miksa 25.
Lendvay Sándor és neje 25, özv. Sclinabelné
lleiner Anna 20, Keiner Bertalan 20. Molnár
Oszkár 20, Wöber György 20, Radó Ödön 10,
Piekné Angél Irén 20, özv. Ormódy Lajosná
50, Holtzer Ja kaimé 100, dr. Krausz Ádám
50, Perl né Holtzer Flóra 20, Hegyi Emánuel
50, Scamovi Miklós 50, özv. Milkó Nándor né
10, Vass Károly és neje 20, Szász Géza és neje 20 koronát. Ehhez az összeghez csatoltuk
— az adakozók utólag kinyilvánított akar-a-,
tához képest — azt a -110 koronát, amelyet
eredetileg más rendeltetéssel juttattak hozzánk a Szegedi Kenderfonógyár tisztviselői.
— Már is elnökválság a nagyváradi radikális pártban. Az uj kormány megalakulása
után Nagyvárad volt m első városok egyike,
ahol uj párt alakult: radikális polgári párt,
amelynek elnökévé dr. Grósz Menyhértet választották meg. Csütörtökön közgyűlés lesz
Nagyváradon. Az uj párt intéző bizottságából többen azt kívánták, hogy a függetlenségi párttal és a szociáldemokratákkal együttesen rendezzen a párt ezen a- uapo-n tüntetést, majd szólítsák fel a városi tanácsot,
hogy követelje a kormánytól a demokratikus
választójog mielőbbi megvalósítását, GTOSZ
•Menyhért elnök kifogásokat tett a tüntetés
ellen, majd mikor látta, hogy az intéző fei-
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zottságban nincs többiége, lemondott az el- I
nökségről. A tüntetés azért meglesz, az uj |
párt pedig uj elnököt keres.
•— A Wolff-tgynÖkgég a franci* repülők
támadásáról. A Wolff-ügynökég hivatalosan
•megcáfolja, a julius 7-iki repülőtámadásról
szóló francia jelentéét és a többi közt ezeket
mftndja: Ha valóban ezek voltak Frasncia•ország legkiválóbb repülői, akkor egészen
nyugodtak lelhetünk. - A franciák Trievnél
zárótiüzünkbe nem mertek behatolni és bombáik legnagyobb részét céltalanul dobálták
Je békés falvakra Trier távolabbi környékén.
Az eredmény: nagy lyukak a földben, egy
kis gyermek halála és több parasztház megrongálódása. A pályaudvaron nem volt tüz.
mint a> franciák jelentették. A pályaudvar
épülete most is olyan sértetlen, mint a támhdás előtt volt. Ludwigehavenben senki se
tud arról, hogy ott egyetlen ház is elpusztult volna. Bizalmasan közölhetjük a .franciákkal, hogy az. anilingyárban Sem tettek
kárt. Az a francia repülő, aki állítólag Kohlén z fölött elrepült, alaposan eltévedhetett,
(Koblenzben és a környékén legalább senki
sem látta. Az lEssen fölött, elszállt francia
pilótával udvariasén közöljük, (hogy bombáit egy faluban, Essen tői 40 kilométernyire,
dobta le. Hogy az ott betört ablaktáblák
megérték-e a kirándulást, döntse el ő maga.
A franciák azt mondják, hogy ezen az éjszakán 19.544 kilograon bombát. dobtak le.
Ha ezzel szembeállítjuk a nyomorúságos
eredményt, a jövőben is nyugodtan nézhetünk az ügyesig' dolgában utolérhetetlen repülőszemélyzet látogatása elé.
- Szénklány * zhgtk bl gázgyárba
Zágrábban az ottani városi gázgyár üzemét
'julius 1-től lényegesn redukálni volt kénytelen. Magánosoknak világításhoz, gázfűtéshez,
valamint gáztakaréktüzhelyekhez légszeszt'
továbbra nem szolgálhat. A zágrábi légszeszM
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gyár már csak a motorikus célokra szüksé- mezés céljaira hizlal sertéseket és ezen *%
géé gázmennyiséget gyártja, hogy a helyi alapon a Haditermény részvénytársaságtól
is nagy mennyiségben kapott kukoricát. A
ipar fennakadást ne szenvedjen.
— Nincs burgonya. A polgármester a hoiz- közélelmezés céljaira bejelentett sertéseket
azonban kihizásnk után kereskedőknek adta
szu ideje tartó burgonyahiányra való tekin- el hatalmas konjunkturális árakon, ugy
tettel táviratilag kért Szeged közönsége ré- hogy százezreket tehet ki az az összeg, amit
szére burgonyát a földművelési miniszter- Kovács vásárlási igazolványokkal való visztől, majd az Országos Közélelmezési Hiva- szaélések folytán keresett. Ugyanezért letartaltól, a burgonyáíközponttól és a burgonya- tóztatták Székely József városi tisztviselőt is,
akit azonban délután már szabadlábra heközpont nagyszentmiklósi kirendeltségétől. lyeztek. Ugyancsak szabadlábra
helyezték
A táviratokra azt a választ kapta a polgár- később a polgármestert is azzal az indokolásmester, hogy jelenleg annyi burgonya sincs, sal, hogy szökésétől a háborús viszonyok köamennyivel Budapest szükségletét kielégít- vetkeztében nem lehet tartani. A polgármeshetnék és nincs is kiláh\s rá, hogy 3—4 héten ter beismerte, hogy 14 esetben szabálytalanul
járt el, de tagadta, bogy a közérdeket sérbelül szállUpni tudjanak 8&ei.Giéláre burgo- tette volna. Később Kovács Attilát is szabanyát,
don hpcsájtották. A polgármestert fölfüggesz— Tfiz a nyugati pályaudvar mellett. tették állásától.
Budapestről telefonálja tudósítónk: A késő
éjszakai órákban a nyugati pályaudvar közelében levő egyik raktár kigyulladt, a
melyben hir szerint petróleum volt. A tűzoltók nagy apparátussal vonultak ki a 'helyszínére.
— Letartóztatott és szabadonfcocsájtott
polgármester. Tórádról jelentik: Néhány nappal ezelőtt a határrendőrség nyomozást indított vásárlási igazolványok ügyében. Kedden
a nyomozás szenzációs fordulatot vett: letartóztatták zilahi Sebess Andort, Torda polgármesterét és Korács Attila tekintélyes ujtordai sertéshizlalót. Az volt a vád, hogy Kovács
Attila a hizlaláshoz szükséges kukoricát a
polgármester által jogtalanul kiállított vásárlási igazolványok alapján szerezte meg.
Állítólag- több száz vaggoii kukoricáról lenne
szó. Azzal is vádolják még a polgármestert,
bogy olyan igazolványt állított ki. amelyben
hivatalosan elismerte,, hogy Kovács közélel-

KORZÓ MOZI
Igazgató: VASS SÁNDOR.
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Telefon 11-85.

Szenzációs detektív dráma!
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Tagtor fivérek

BEAC—SzAK. Vasárnap a Budapesti
Egyetemi Atlétikai Klub jóképességü csapata
lesz ia SzAiK vendége. Hosszú ide.ie nem fordult meg a csapat szegedi pályán, ahol iuíhdig szívesen látott vendég volt. A Tudományegyetem szimpatikus és fairen játszó labdarugóit tehát érdeklődéssel várjuk a vörösfeketék elleni mérkőzésre, melynek kimenetele teljesen nyilt.

detektív dráma 3 felvonásban.

Benjámin kariérje

Elszámolás az MTK-SzAK mérkőzésről.
Á mult vasárnapi, sokáig e in lékére te s;jn ere 9
tiszta jövedelmét a SzAK tudvalévőleg az 5.
honvéd gyalogezred elesettel árváinak javára rendezte. Összesen 791.31 koronát utalt át
a SzAK vezetősége a pótzászlóaljnak, mely
összegben be van tudva dr. Somogyi Szylveszter polgármester 10 koronás • feliilfIzeié,se is.
,./.'!

vígjáték 4 felvonásban.
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helyiségében

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
UniII4Hab 1 Páholy

L6
°- z s % e !-20, í. hely 1 K.,
ti UI u U t ű 11. II. hely —.80 fillér, Hl. hely —.50 fillér.

— Elfogott fiatalkorú betörők. Kedden
délben a Szeged-állomás perronján az inspekció,s rendőrnek föltűnt öt fiatalkorú
gyerek, akik hét csoportban állottak. Igazolásra szólította őket. Kiderült, hogy Temesvárról jöttek Szegedre s útközben Szakáll•házán kifosztották a templom perselyét és
néhány zsebtolvajlást, is elkövettek. Az igy
szerzett pénzt, elköltötték. Most akartak uj
„vállalkozásba" kezdeni. A reményteljes
csemetéket Szegedről visszaszállították Temesvárra.
Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 14,
gyermek. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u.5.
— Muhar és kölesvetőmag. A száraz időjárás következtében sok helyütt elpusztultak
a vetések a Szeged körüli földeken. Ezen elpusztult vetések helyének bevetésére a polgármester most 25 mázsa muhar és 25 mázsa
kölesvetőmagot kért a. földművelésügyi , minisztertől.
— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
ÍISCHER K.-nái Korzó kávéház mállott. —
Telefon: 1538.
ssagngsigaagaaasambaaasabaaaaaaaaaaaaaaaaaeasgaaga.

Csütörtökön és pénteken

A 9 ó r a i e l ő a d á s a Korzó mozi nyári
l e s z megtartva.

— Ujabb letartóztatás a kolozsvári katonaszabaditási büaügyben. Kolozsvárról jelentik: A kolozsvári honvédügyészség ujabban letartóztatta Karácsonyi Sándor tartalékos ezredorvost, akit az a gyanú terhel, hogy
részese Fcdcr katonaügyi tanácsos katonaszabnditási 'bűnügyének, amely országszerte
a, legnagyobb feltűnést 'keltette.

Szegedi Kereskedelmi
im>
•V
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w

részvényt

és Iparveszek.

Cim a kiadóhivatalban.
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POLITIKA! HÍREK.
— Budapesti tudósítónk teIefoöje!#*táse. —
(Polgári Pártliga alakítása.) A városok
májusi kongresszusán elhatározták, hogy
Polgári Pártligát alakítanak, amelynek (megvalósítására irányuló tárgyalások most van,
nak folyamatban. Azt akarják, hogy a liga
egybekapcsolódjék a demokratikus pártokkal, hogy a tisztviselők, alkalmazottak,
munkások és fogyasztók érdekében működhessék.
(A főváros üdvözli az uj kormányt.) A
székesfőváros szerdán délután tartott ülésén foglalkozott a Tisza-kormány lemondásával és az uj kormány kinevezésével.
Bárczy polgármester beszédében kifejtette,
hogy a régi kormány mennyire akadályozta a fővárost fejlődésében. Egyhangúlag
elfogadták ezután azt a határozati javaslatot, hogy üdvözlik az uj kormányt, amelytől a választójog megalkotását várják és
ezzel kapcsolatban a legfontosabb szociális
reformokat is. A főváros egy jobb jövő reményében hajlandó támogatni az uj kormányt.
s«kb«8asshshsbbesbkbessse»ses3>ib!sasbsig3gli3str£eeisisi3;
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A városi főgimnázium értesítője
— Közzéteszi Prelogg József igazgató. —
A napokban jelent meg a kegyesrendiek
vezetése alatt álló városi főgimnázium értesítője az 1916—17. iskolai évről. Az értesitő
legelején tömör jellemzési! nekrológot olvasunk Kontraszty Dezső tanár tollából I. Ferenc Józsefről. Bíró Imre tanár emlékezik
meg ezután dr. Szele Róbert tankerületi főigazgató tízéves jubileumáról és méltatja a
főigazgatónak a magyar közoktatásügy fejlesztése körül szerzett érdemeit. Vézner Károly, a városi főgimnáziumnak nagvkészüítségü tanára, a magyar tudományos irodalomnak szakavatott munkása a ..Mozikultusz
és iskola" cimen értekezik érdekesen arról
az aktuális pedagógiai problémáról, miként
kellene a magyar tanulóifjúságot megóvni a
lelki fejlődésére káros hatásoktól.
Az intézetet működésében » háborús viszonyok a mult tanévben is kedvezőtlenül
érintették. Buday Qyula tornatanár bevonulása miatt a tornatanitás részben szünetelt.
Tiszt hiányában nem tarthatták meg a katonai gyakorlatokat és a céllövést sem. A
francia nyelvet, mint rendkivüli tantárgyat,
szintén nem taníthatták. Az iskolai dolgozatokat és az önképzőköri pályatételeket a
tanári kar vonatkozásba hozta a háborúval.
A tanári kar a mult iskolai évben 6100 korona ihadikölcsönkötvényt jegyzett, az erdélyi menekültek felsegitésére és a háború
okozta nyomor enyhítésére 1274 koronát
adományozott. A tanulók magántulajdont
képező jegyzései az V. és VI. hadikölcsönre
258,600 korona. Az ifjúság ezenkívül jótékony célra a mult tanévben összesen 1995.16"
koronát adományozott.
Az 1916—17. tanév folvamán önként
nem vonult be egy tanuló sem katonai szolgálatra. de összesen 38 tanulót soroztak be.
Több tanuló résztvett a hó eltakarításában.
Mezőgazdasági munkára 89 tanuló jelentkezett. A tanulók előmenetele, szorgalma, valláserkölcsi állapota, magaviselete általában
megnyugtató volt. Egyesek azonban az igazgatói jelentés szerint súlyosabb kihágásokat
, követtek el. Ezek eltanácsoltalak, igazgatói
éá
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és osztályfőnöki megrovásban részesültek.
A tanulók létszáma a mult tanévben
niegnövekedeít, főleg a magántanulók száma szaporodott. Feltűnő a leánvmagántanulók számának emelkedése. Az Erdélvből menekült tanulók száma 37 volt. Ezek közül a
románok kiűzése után 19 visszatért Erdélybe.
Az intézetbe beiratkozott 862 rendes és
87 magántanuló. A rendes tanulók közül önként kimaradt 54. magántanuló lett 11. Osztályvizsgálatra jelentkezett 792 tanuló. A
nyilvános és magántanulók közül elégtelen
osztályzatot kapott 165 tanuló. Érettségi
vizsgálatra jelentkezett a tanév végén 19
tanuló. Ezek közül jelesen érett 8. javitóvizsgálatra utasíttatott 2 tanuló.
Az érdemes tanári kar a mult tanévben
is jelentős társadalmi tevékenységet és irodalmi munkásságot fejtett ki.
A jövő tanévre a beiratásokat szeptember l-én és 3-án a helybeliek. 4-én és 5-én
a vidékiek részére tartják. A magántanulóknak is már a tanév elején kell jelentkezniük,
különben csak főigazgatói engedéllyel vehetők fel. A fölvételi, javitó- és pótlóvizsgálutok
augusztus 30-án és 31-én lesznek, a magánvizsgálatokat augusztus 30-án délelőtt kezdik meg. A tanévet szeptember 6-án délelőtt
nyolc órakor nyitják meg ünnepélyesen.
..-.l8ssksbsssbesao»sse«sbss««es:s4íb«ssassiíí»söa»sss;aaa!
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Lloyd George a repülők ellen!
védekezésről.
London, julius 11. Az alsóház mai zárt
ülésén kijelentette Llyod George, hogy a
repülőtámadások ellen lehetetlen tökéletesen
védekezni. Az angol repülök is átrepülnek
minden nap a német vonalak felett, rendszerint ott, ahol a legtöbb légi haderő és
elhárító üteg van összevonva. Repülőink
bombákat vetnek a mögöttük levő állomásoqra és főhadiszállásra. Minden, amit megtehetünk, hogy annyi kárt okozunk a német
repülőknek, hogy ne legyen érdemes idejönniök. A kormány azonban elsősorban arra
törekszik, hogy a Franciaországban harcoló
hadseregnek legyen elegendő repülőgépe.
sk3ab0bhassebsbabaeakse>sa>abbmabeb*as*bnbasb£*»'a
Felelős szerkesztő: Pásztor Jfózs©!.
Kiadótulajdonos: Váraay L\
ea£zsbssbasse«aancsaseeebbaeaa«aseib«eeeka£;)0!.k'!!*a3*

Iroda! gyakorlattal
biró irodista nő azonnal felvétetik.
Lengyel bútorgyár.

Erős küzdelem Oroszországban az offenzíva ellen
Stockholm, julius 11. A Pétervári Távirati Ügynökség jelenti, hogy a pétervári
munkás- és katonatanács végrehajtótaizottságának néhány tagja a minap Minszk mellé, a frontra érkezett, hogy a katonákkal
tárgyaljon a hadicélokról és az offenzíváról. A 700-ik gyalogezred katonái, akik a
bolseviki szocialisták álláspontján vannak,
elégedetlenek voltak azzal, amit Szakolov,
az egyik kiküldött mondott nekik és véresre
verték őt, valamint társait is, majd az egész
bizottságot elzárták és csak akkor bocsátották szabadon, amikor a többi ezred azzal fenyegetőzött, hogy ostromot indit ellenük.
A Pravda ma vezércikkben tiltakozik
az erőszakosság ellen, a Pétervári Távirati
Ügynökség pedig felhasználja az alkalmat,
hogy hangulatot keltsen a bolseviki szocialisták ellen, akik nyiltan és titokban minden
eszközt megragadnak arra, hogy a kormány és az offenzíva ellen harcoljanak. —
Nagyon érdekes az a cikk. amit erről az
ügyről a Volja cimü lap, az orosz munkásés katonatanács lapja közöl. Azt irja a
Volja, hogy az oroszok abban a pillanatban
kezdik az offenzívát, amikor Oroszországot
egy ártalmas kormány igazgatja, amely a
népnek nem akarja megadni az általános
békét. A lap szerint az offenzíva a legnagyobb bűn, mert minden országban megerősiti a reakciós hadseregeket és erőtleniti a Liebknechtek és Adler Frigyesek táborát.
Érdekes álláspontot foglal el a Kamsantahto ciuiü finn szocialista újság is, az
egyetlen lap, amely az utóbbi napokban
Finnországból érkezett, miután a finn nyomdász-sztrájk következtéiben a finn lapok
nem jelennek meg. Ez az újság azt irja,
hogy az oroszok csak indítsanak offenzívát, mert egy balsikerü offenzíva a legjobb
propaganda lesz a bolsevikiek békemozgalmára.
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Takáts S á n d o r ;

Régi magyar asszonyok.
Ára 6 korona.
G y ő r y Ilona :

ANGOLOK.
Ára 5.— korona.
Cholnoky J e n ő :

A föld és népei.
Ára 24 — korona
Villányi A n d o r :

ATTAK.
Ára 3 korona.
Balla I g n á c z :

Az ő keze.
Ára 4 korona.
Maríay Ö d ö n :

Aranyszájú Zongh.

Ára 4,50 korona.

M l

Várnay L. lllüfcBMMl!
SZEGEDEN:
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Pollik Tesloéro

/Vleybivó.

Legmegbízhatóbb cég.

1917. julius 14-én (szombaton) d. u. 6 órakor,
a városháza közgyűlési termében tartja meg, a
következő tárgysorozattal :
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.,
3. Évi jelentés.
4. Az ügyrend bemutatása.
5. A számvizsgáló bizottság jelentése.
6. Zárszámadások és költségvetés előteresztése.
7. A választmány megválasztása.
8. Számvizsgáló bizottság megválasztása.
9. Esetleges Indítványok.
Szeged, 1917. junius 16-án.
Az e l n ö k s é g .

::

S z é c h e n y i - t é r 17.

Telefon 8 5 4 .

s

Izzad valamely test-

Telefon 8 5 5 .

F á j ó s t o q á r a vegven
mielőbb a hires Leiizinger-féle f o g c s e p p b ö !
üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér,
250

része? Ugy használja »
dr. Leinzinger féle kipróbált szert. Üvegje 70 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

rendes közgyűlését

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.

APROHIRDETESEK

A m a g y a r Szent Korona O r s z á g a i Vörös-Kereszt Egylete Szeged Városi választmánya

férfi és női divatcikkek
legnagi«9bb raktára. —

::

(Szeged, 1917. .iulius 12.

hajhullás,

G y o m o r balosok di-

hajkorpa

gyorsan elmuük a Lein-

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

z.r er-fele „C h i n a b s j-

s z e s z " által. Ara K U50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
! a (őszülés

Legjobb

hajfesfő az

órsságosan elismert Leins i iger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Sze"""*
Szichenyt-tér.
25T

ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorerl.
használja. Ára 1 K 50 fii.
Kapható Leinzinger Gyula
ógvszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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Valódi AUER-feny gáz I
•

harisnyák, üvegek és égők kaplia:-:

tők k i z á r ó l a g o s a n

KOPNY

:-:

GYULA

Telefonszámok

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuíh Lajos sugárut J.

A nagyártézi kútnál.

Telefon 4 6 8 .

S

8 ullíglfés jókarban tartása elvillalfiflli.

A Délinagyarorszóg telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal
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Jtctphcttdk Szegeden

Várnay S.

:

Casanova

Gábor Andor:
H

1i.so

Lázár István:

5.1

lm diahüop története

5.1

Szmrecsányí Béla:

A fekete grófné

n

ÖszI utazások a uortts
poslakoislfl

Tariel

3--

Garády Viktor:

És mégis szép a ulíag

C

5.1

rajongó

1U

húron

és

3.1

B modern fermészoftudomány

Vidéki hirek

Régi magyar asszonyok

6.1

Az

ügyetlen

2e j e

a

V-

Az élet a r c a

V-

Szomory Dezső:

Uo Az

élet diadala

11.80

n magyar trónöröklés! jog 24."

3,1

Ember és felsőbbrendű
ember

2.60

Kenyér

3.1

Berkes Imre:

okáért

3.50

Hetedhét országból

9.1

Gászárné Dávid Margit:

Liseiotte

i r a h h b r s h n a a a b e i m a b a b h a h h n b b b n h h í
Nyowatott Várnay L. könvnyogidájában, Szeged, Kárázs-utca 9.

Bábel

3.1

Trikái József:

Kozma Andor:
3.20

Klárika doktor

Szép Ernő :
K

Molnár Jenő:

V- P é l d á n a k

Káinoki Izidor:

Shaw Bernhard .

Barta Lajos:

Csekey István:
2,60

Tabán

m

i<

15.

könyvkereskedésében

U

Pásztor József:

Snyder:

Lakatos László:

s király iiudRl akar

Takáts Sándor:

Árky József:

A

DUO

Móricz Zsigmond:

Rusztaveli:

KUKŐ

21.

Újhelyi Nándor:

Kaczér illés:

Krúdy Gyula:

Forró Pál:

Mély

mérei-utca

1

5.1

A nirvána f e l é

Raktár 231

Szegedi Bankegyesület áruraktárai, $

Fenyő Miksa:

óriás

e

Jrodalmi újdonságok.

Ferenczy Árpád:

m
n
m

f

TelefonszámsH

portland-

Porosz kokszra előjegyzések már most elfogadtatnak.

Bank 385

305.
81.

Molnár Ferenc:

Az

*

különösen darabos és oltott mész,

és román cement, továbbá kőagyag- és cementcsövek, káírányfedéllemez és elszigetelők, mennyezetnád, gipsz; tűzifák ölenkint és aprítva állandóan
kaphatók.
——=v——=

Egység

felé

0.1

Cholnoky Jenő:

4.1

Földrajzi k é p e k

6."

