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Szeged politikája.
A főispáni installáció napján délután a
nyári szünet második rendkívüli közgyűlésére iil össze a törvényhatósági bizottság.
Ugy volt, hogy a tárgyalások során nagy
városi ügyek kerülnek elintézés alá, de a
programm szerint, amelyet a tanács összeállított, ezek a legközelebbi — rendes vagy
rendkívüli — közgyűlésre maradtak. A
szombati, szerény tárgysorozata rendkívüli
közgyűlésnek legérdekesebb és legfontosabb tárgya az a tanácsi javaslat, amelynek kíséretében a városatyák elé kerül a
miniszterelnök leirata az uj kormány megalakulásáról.
A tanács tagjai körében tudvalevőleg
az az intenció uralkodott, hogv a város ne
politizáljon. Ehhez a véleményéhez szabta
a hatóság eljárását, amikor eredménnyel
működött közre azon, hogy a juniusi közgyűlés tárgysorozatáról a politikai tartalmú indítványok levétessenek. Azóta — ugy
látszik — rövid és udvarias hangú miniszterelnöki leiratok arról győzték meg. hogy
a városnak mégis kell politizálni. Kell bizony és az okos hatóság -céllá legföjelbb
csak az lehet, hogy a közgyűlés csak akkor
politizáljon, amikor valóban kell. akkor is
ugy, hogy az ellentétes vélemények súrlódó
íölíilete minél kisebbre korlátoztassék.
Az a javaslat, amelyet a tanács a közgyűlés elé terjeszt, nekünk különösen két
ok miatt tetszik. Az egyik, hogv megnyilatkoztatja a törvényhatósági bizottságot a
demokratikus választójog mellett, a másik,
hogy megemlékezik a városi önkormányzat
fejlesztéséről és a városok háztartásának a
pénzügyi önállóság alapján való rendezéséről. Ezeknek az egyéb reformoknak megvalósítására irányuló munkájában — mondja a javaslat — Szeged hazafias buzgalommal és készséggel fogja támogatni a kormányt.
Ez a támogatás ma nemcsak minden
törvényhatóságnak, hanem minden magyar
embernek is kötelessége. Az ui kormány
legtöbb reformját meghozta volna a régi is,
amely azonban inkább eltávozott helyéről,
semhogy olyan mértékben teriessze ki a
választójogot, amilyenre az Esterházy-kormány kötelezettséget vállalt. Köztudomású,
hogy tiszteletreméltó forrásból származnak
azok az aggodalmak, amelyeket a demokratikus jogkiterjesztéssel szemben táplálnak.
Azt hisszük, az események, amelyeknek
rövidesen be kell következniük, igazolni fogják, hogy a kérdéses aggodalmak a helyzet
félreismeréséből, az erőknek és az elhelyezkedéseknek túlzottan egyoldalú magyarázatából származtak.
Politikai nézeteltérés bennünket sohasem vezetett türelmetlensl'gre. 'Higgadt'
megfontolással állatjuk: voltak az uj kormánynak eddig is olyan intézkedései, amelyek nyomán okkal kelt általános helyeslés,
és voltak olyanok, amelyek joggal hívták ki
a kritika erős hangját. Szeged támogatja a
kormányt? Miért? Nem tudiuk. hibái nem
fogják-e túlszárnyalni erényeit? Talán az uj
birtokpolitikájáért, vagy mert a tisztviselők,, helyzet éri javítani óhajt? Nem tudjuk
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még, milyen lesz a „viszonyoknak megfele- tést tervez a kormány. A reformnak ismerlő" uj birtokpolitika és mennyivel akar tetett mértékét helyesli Szeged, éipp azért
jobban segíteni a tisztviselőkön, mint a. régi okos dolog volt a javaslat törzsévé a vákormány tette. A választójog kérdésében lasztójog ügyét tenni. Igy a közgyűlés félreilletékes helyekről eddig elhangzott kijelen- érthetetlenül a demokratikus iogkiterjesztés
tések azonban nagy vonásokban tisztázták mellett tesz hitvallást. Ma ez Szeged pomár, hogy ez irányban milyen jogkiterjesz- litikája.
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Holomeát visszafoglaltuk*

- Honvéd ezredek a CapuiróS elűzték az eliens^
Hivívtuk az átkelést a örimníeán és a Szereiben. - y
Sovaja-volgyet a Putnáig átengedtük az oroszoknak. SAJTÓHADISZÁLLÁS, julius 27. Magyar, osztrák és német csapatok győzelmi
utjukon tegnap este a Dnyesztertől délre
elfoglalták Kolcmeát és a folyótól jelentékeny előrehaladást tettek. (M. T. I.)
BUDAPEST, julius 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: A helyzet változatlan.
József főherceg vezérezredes arcvonala: A Felső-Susitánál kifejlődött uj harcokban Soveja és Negrilesci községek a>z ellenség kezére kerültek. Az Erdős-Kárpátokban
az orosz arcvonal most már a Tatár-szorostól lefelé egészen Kirlibaba vidékéig megingott. Honvéd ezredek az ellenséget keresztül vetették a Capulón. Kövess vezérezredes osztrák-magyar és német haderői
a hegység folyóvizeinek felső folyása mentén északkeleti irányban nyomulnak előre.
Lipót bajor herceg vezértábornagy
arcvonala: Böhm-ErmolH vezérezredes hadcsoportjának támadó mozdulata sikeresen
halad előre. Krltek vezérezredes hadseregének részei a Stahremberg nevet viselő nyugatgaliciai gyalogezred és bajor csapatai az
éj folyamán orosz utóvédekkel vivőit elkeseredett harcok után hatalmukba kerítették Kolomea yárosát. A Dnyeszter északi
partján a szövetségesek közelednek a Sírypa torkolatához. Cortko és Trembovla néniét kézen van. Trembovlától északra az
oroszok hiába szedték össze erejüket heves
tömegrohamokra. Az ellentámadások min-

denütt súlyos veszteségekkel omlottak öszsze. Tarnopoltól keletre az ellenséget ismét
tovább szorítottuk vissza.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.
BERLIN, julius 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy hadseregarcvonala: Böhm-Ermolli vezérezredes hadcsoportja: Hadosztályaink elkeseredett tusában, amelynél ö
felsége a császár is jelen volt, erőteljes támadással kibővítették Tarnopolnál a Szereth keleti partján nem rég elfoglalt hídfőt.
Tovább délre az oroszok makacs ellenállása dacára, akik minden tekintet nélkül
ezreket és ezreket sürü tömegben hajszoltak megsemmisítő tüzünkbe harcba, kivívtuk az átkelést a Grimnicán é s a Szerethen.
— Trembovlától egészen Komarovceig a
Dnyesztertől mindkét oldalt gyorsan nyomultunk előre. Kolomeát bajor és osztrákmagyar csapatok elfoglalták.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Az Erdös.-Kárpátok északi részében hadtesteink sarkában vannak a Pruth felé hátráló ellenségnek. A kézdivásárhelyi medencétől keletre emelkedő hegyekben tegnap
uj harcok támadtak. Az ellenségnek átengedtük a Soveja-völgyet egészen a Putna
felső folyásáig.
Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: A harci tevékenység az AJső-Szerethnél csekélyebb volt, mint az előző napokban.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.;

1450 francia foglyot ejtettek a németek.
BERLIN, julius 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A flandriai tüzérségi csata kedvezőtlen látási viszonyok következtében
tegnap átmenetileg ellanyhult. Este ismét a
legnagyobb hevességre fokozódott, Az angolok megismételt erőszakos felderítései
(őzünkben meghiúsultak. Az Artolsban dél-

után a tűztevékenység mindenütt lényegesen erősbödött. Éjszaka aiz egész arcvonalon ellenséges felderítő osztagok előretöréseit utasítottuk vissza. — Hoaimecourtnál
wiirttembergi rohamcsapatok az ellenséges
állásokba betörve nagy számmal hoztak
vissza magukkal lángszórókat.
A német trónörökös hadcsoportja:
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• A Chemin des Dames-on Alllestö! délre és
a Huríebise majornál, valamint a nyugati
Chainpagneban, a Mont Haut-on a franciák
veszteségteljes sikertelen ellentámadásokat
intéztek. A foglyok száma és a zsákmány
nagyon megnőtt. Az Ailles-szakaszon több
mint 1450 ember, azonkívül 16 géppuska és

70 gyorstöltő fegyver került kezünkre. A
Suippestől keletre az egyik ellenséges árokdarab ellen végrehajtott rajtaütés alkalmával számos franciát ejtettünk foglyul.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az antant nem teszi le a fegyvert.
— Véget ért a párisi tanácskozás. —
PÁRIS, julius 27. (Havas-ügynökség.)
A szövetségesek hadseregének és flottáinak tábornokai és más tisztjei, akik a balkán-konferencia alkalmából Parisba jöttek,
megbeszéléseket folytattak. Vizsgálat tárgyává tettek minden a hadműveletek általános vezetését és a buvárhajóharcot érintő
kérdést.
PÁRIS, julius 27. Az autanUk oníereneia
ma tartotta utolsó ülését. Egyhangúlag elfogadták az előző üléseken megszavazott

határozatokat. A konferencia végiil a következő egyhangú nyilatkozatot tette:
A nemzetközi jog és annak főképen a
Balkán-félszigeten való érvényesítésére
az eddiginél Is szorosabbá egyesült szövetséges hatalmak elhatározták, nem teszik le a fegyvert, mig el nem érik azt a
célt, amely minden másnál előbbre való
nekik: Az olyan bűnös támadás megismétlésének meggátlását, amilyen az a támadás volt, amelyárt a központi hatalmak imperializmusát terheli a felelősség.

Békevlfa az angol alsóházban.
LONDON, julius 27. Az alsóházban
Macdonald benyújtotta ismeretes határozati
javaslatát. (A német békerezoluoió alapján
a béketárgyalások megkezdését sürgeti.
A szerk.) A javaslatnál felszólalt Asquith
volt miniszterelnök és 1 ijelentette, hogy a
világnak legfőbb érdeke a békére irányul,
hogy az olyan béke legyen, amely nem
semmisíti meg a célt, melyért a nagy nemzetek hadba szálltak. Nem szeretné azt
mondani, hogy a béke lehetetlen, de attól,
ami nemrég Berlinben történt, nem következtethet semmiféle közeledésre a szövetségesek céljaihoz és törekvéseihez. Utána
Wardle, a munkáspárt elnöke szólalt fel.
Kijelentette, hogy az egész ország a békét
óhajtja, de az óhaj nem a birodalmi gyűlés
határozatára támaszkodik, hanem ama célok elérésére, amelyekért a harcba mentek.
Bonar Law miniszter válaszolt a felszólalásokra. Kijelentette, hogy ennek a
háborúnak kell dönteni arról, hogy vájjon
az erkölcsi erő, avagy a gonoszság uralkodjék a világon. Ha a német militarizmus

Fokozott ágyuhai*€
az olasz fronton.
BUDAPEST, julius 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
Mindkét részről jelentékenyen fokozódott
az ágyúzás. Egyébként különösebb harci
tevékenységek nem voltak.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

Forradalom készül
Franciaországban.
KÖLN, julius 27. A Köinische Zeitung
irja: A miinsteri hadifogoly táborban levő
egyik francia hadifogoly titkosírása levelet
kapott, amelynek írója vázolja a francia
középosztály helyzetét és kijelenti, hogy a
forradalom bármely pillanatban kitörhet.
A katonák nem akarnak visszatérni a harctérre. Mindent összezúznak s azt kiabálják:
— Le a háborúval, éljen a forradalom!
Egy tábornokot a katonák megöltek.

Steged, 1917. julius 28.
Moraht őrnagy a galíciai
offenzíváról.
Berlin, julius 27. A Deutsche Tageszeitung-bau Moraht őrnagy a következőket
irja: Az orosz hadvezetőség tehermentesítő
offenzívát sürget. A romániai front mentén
megindított támadások távolról sem kecsegtetnek sikerrel, hiszen Mackensen
serege
József főherceg hadaival együtt a Moldovát
fenyegeti és a jobbszárnyon támadásra készülnek a bolgárok. A tehermentesítő offenzíva tehát csak nyugatról jöhetne. Napok
óta dühöng a tüzérségi harc Flandriában és
eddig páratlanul heves. Az angolok kényszerűségből önfeláldozásra fanyalodtak, de nekünk nincs miért aggódni, r *
N 'oOrosz lapok a hadihelyzefről.
Kopenhága, julius 27. Az orosz lapok
kivétel nélkül nagy teret szentelnek a katonai helyzet ismertetésének és mind azt Írják, hogy az orösz hadsereg
veszedelemben
forog. A Ruszkij Invalid közli, hogy Gutor
tábornokon kiviil Bjelinikov tábornokot, a
7. orosz hadsereg parancsnokát is elcsapták
és haditörvényszék elé állítják. Az oroszok,
visszavonulása a sok esőtől felázott talajon
rendkívül nehéz.
A Birsevija Vjedomoszti haditudósítója
nyiltan beismeri, hogy az oroszok visszavonulása Zborovtól Tarnopol felé pánikszerű
futás volt. A veszteségek megmérhetetlenek.
A 2. doni kozákezred, amely Tarnopol közelében állott, elébe vetette magát a menekülő csapatíesteknek, hogy megállítsa és uj
támadásra, magával ragadja a hanyat-homlok rohanó ezredeket, de az is az orosz
ágyuk tüzkörébe jutott s végül az ellenség
megsemmisítette.

győz. akkor a központiak a régi rendszert
a világon ismét helyreállítják. Az antanthatalmak már közölték céljaikat. Németország azonban ezt sohasem tette rneg, mert
megismerhetnék mesterkedéseit, ha ezt
pontosan leirná. Felszólítja a pacifistákat,
mondják meg, hogy vájjon a kártérítés nélküli formula azt jelenti-ie, hogy Franciaország visszaadja Németországnak a tőle
erőszakkal elragadott Elzászt. Kikacagja
azt a kívánságot, hogy a pacifisták a legmelegebben óhajtják a békét. Megállapítja,
hogy addig, amig Németországiban ugy látják a helyzetet,- hogy ők- fognak győzni, '
nem tettek békejavaslatof. Az csak most
POlJIIKArHiREir
történt meg, miután látják, hogy a háborút — Budapesti tudósítóink telefonjeletiiése. —•
elvesztették. Áz egyetlen utja annak, hogy
(A minisztertanács az Ipari munkásság
igazi békeérzést teremtsünk Németország és a tisztviselők ellátásáról.) Félhivatalosan
irányában, hogy megmutassuk nekik, hogy jelentik: A .pénteki minisztertanács az ipari
tovább küzdünk, amig a célt: a német mili- I munkásság és a tisztviselők élelmezésének
-tarizmus megsemmisítését elérjük.
rendezése ügyében is döntést hozott.
Ezután szavaztak Macdonald indítvá(Harmincan lépnek ki a munkapártból.)
nya felett. Az indítványt 148 szavazattal A munkapártból kilépők névsora hétfőn ke19 ellenében elvetették.
rül nyilvánosságra. A „8 Órai Újság" szerint a kilépők harmincan vannak. Serényi
Egy hadosztály nem akar többé támadni, miniszter a jövő héten mondja el Putnokon
mert saját tüzérségük lőtte le a katonákat. programbeszédét, ahová sok munkapárti
képviselő is elkíséri. Gróf Zichy János tegFinnország csak önkormányzatot
nap tanácskozott Serényi miniszterrel- A.
akar?
képviselők kilépésüket azzal fogják megStockholm, julius 27. A Pétervári Táv- okolni, hogy az Esterházy-kormány válaszirati ügynökség jelenti Helsingforsból: A tójogi terve a háború folytán közelebb áll
finn szocialisták a finn tartománygyülésen az ő meggyőződésükhöz, mint a Tiszáé. A
azt indítványozták, hogy a tartománygyü- disszidensek nem lépnek be egy pártba sem,
iés a legfelsőbb.kormányzati hatalom gya- hanem egyesülve pártonkívüli választójogi
korlásáról elfogadott törvényjavaslattal kap- tömörülést alkotnak, amelyet Návay Alacsolatban feliratot intézzen at ideiglenes dár és gróf Zichy János hivei is támogatni
orosz kormányhoz és e feliratban hangsú- fognak.
lyozza. hogy ez a törvény nem Finnország
(A munkapárt Hantos Elemérért.) A
önállóságát kivánja nyilvánítani, hanem csak Bud. Tűd. jelenti: A munkapárt intézösége
Finnország
belső szabadságát
igyekszik megállapítja, hogy Hantos Elemér képvisemegerősíteni. Ebben a feliratban a tarto- lőnek az utóbbi időben tanúsított magatarmánygyülés annak a reményének ad kifeje- tása nem egyeztethető Össze a párthiiségzést, hogy Oroszország el fogja ismerni azo- gel, ennélfogva az intézőbizottság legköze*
kat a jogokat, amelyeket a legfelsőbb kor- lebb a pártértekezlet elé javaslatot terjeszt,
mányzati hatalom gyakorlására a törvény hogy Hantos töröltessék a párt tagjainak
biztosit Finnország számára,
sorából.

Éaeged, 1917. julius 28.

J? szegedi főispáni installáció.
— A törvényhatóság búcsúja Cicatricis Lajostól. —
(Saját tudósítónktól)
Szombaton délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyűlés installálja dr. Kelemen Bélát. Az installáló közgyűlés a háborús időkhöz mért egyszerű keretek között fog lefolyni. Nemcsak az installációs ebéd marad el, amit annyiszor megirtak már, hogy a verebek is csiripelik, hanem elmarad a beiktató közgyűlésnek az a
hagyományos külső fénye is, amelyet a
szomszédos törvényhatóságok meghívott és
megjelent, rendszerint diszmagyaros képviselői kölcsönöztek békés időkben a beiktató
közgyűlésnek.
Az installációs közgyűlés délelőtt 11
órakor kezdődik. Azt megelőzőleg ünnepi
mise lesz a rókusi templomban, amelyen a
törvényhatósági bizottsági tagok és a hatóság is megjelenik. A misére a városházáról
indulnak, ahol délelőtt féltízkor van a gyülekezés.
A tárgysorozat szerint az installáló közgyűlés annak a levélnek bemutatásával kezdődik, amelyet dr. Cicatricis Lajos, volt főispán hivatalától való fölmentéséről értesiti
a törvényhatóságot. Ennél a pontnál a .következő javaslatot terjeszti elő a tanács:
— Szeged szab. kir. város törvényhatósága azzal az alkalommal, hogy dr.
Cicatricis Lajos főispáni állásától való felmentését kérte és hogy őfelsége ezt a kérését teljesítette.
megemlékszik arról, hogy dr. Cicatricis Lajos három törvényhatóság közigazgatási irányításával járó munkájának terhe mellett js, méltán rászolgált
Szeged város közönségének teljes elisme
résére. Mindenkorra szóló emlékezés okáért feljegyzi róla a törvényhatóság, hogy
a háború legnehezebb esztendeiben a súlyos
időkhöz mért emelkedett szellemmel, magas látókörrel, hatalmas közigazgatási és
gyakorlati tudással, a népnek nagy szeretetével színmagyar érzéssel, az önkormányzati jogoknak mindenkori tiszteletben
tartásával munkálkodott. A közéletben kiiiömbözö irányban működő, néha ellentétes
erőket kiváló tapintattal tudta egy magas
cél, a haza és a város szeretetében, ezek
szolgálatára egyesíteni. A háborus idők
megtagadták ugy tőle, mint a várostól azt
az örömet, hogy Szeged éleiének tervezett
és függőben levő nagyobb alkotásai az ő
vezetése alatt jutottak volna befejezéshez,
de éppen a háborus viszonyok folytán sokszor előállott életbevágóan fontos kérdésekben az ő rátermett erélyessége és nemes készsége mindig megtalálta a mindenki megnyugvásával történt megoldás
módját.
Mindezeket a törvényhatóság közgyűlése jegyzőkönyvében megörökítvén,
megbízza a tanácsot, hogv erről dr. Cicatricis Lajos főispán ur öméltóságát megfelelő formában értesítse.
A tanács javaslatát bizonyára egyhangú
lelkesedéssel emelik határozattá, ami után
következik a miniszterelnöki leirat bemutatása dr. Kelemen Bélának főispánná történt
kinevezéséről. A leirat bemutatása után
Somogyi Szilveszter polgármester, aki az
installáló .közgyűlést mindaddig vezeti, amig
az eskü letétele után Kelemen főispán az elnöki széket el nem foglalja, küldöttséget
nevez ki, mely Kelemen Bélát a közgyűlésbe meghivja. A közgyűlési teremben a pol-
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gármester üdvözli a főispánt, aki erre az
esküt Jeteszi, székfoglaló beszédet mond, a
ini után az elnöki széket elfoglalja. A törvényhatósági bizottsági tagok részéről Momor István mond beszédet, amivel az installáló közgyűlés véget ér.
A közgyűlés után hivatalszobájában küldöttségeket fogad az uj főispán. Eddig körülbelül 25 küldöttség jelentkezett.
Nemcsak a művészetben van reneszánsz,
hanem a közéletben is. És mindiárt azt is
tegyük hozzá, hogy ha a művészetben szerencsésnek mondható a klasszikussá vált
szépségeknek és művészi értékeknek ujraérvényesiilése, akkor annál szerencsésebbnek tarthatjuk, ha a közéletben már kipróbált és jól bevált értékek születnek uijá. Mert
ha ezek az elsőrangú értékek egvidőre le is
tűnnek a fórumról, a megváltozott közéleti
helyzet maga követeli őket vissza, igazolva,
hogy talentumukra és munkásságukra feltétlenül szükség van.
Dr. Kelemen Béla főispánná való újra
kinevezése, tehát a közéletben jelentkező
ezen érdekes és mindenki által örömmel fogadott reneszánsz Szeged városára kétszeresen nyereség, mert ez által olvan közéleti
ember kerül törvényhatóságunk kormányozására, akit több mint negyedszázados közpályáján nemcsak az országos nyilvánosság. hanem szűkebb hazája, Szeged is kipróbált s aki — mint azt működésével elért
elsőrangú értékek alapján bízvást állíthatjuk: be is vált. Mikor a politika hullámai az
uraimon levő hatalom bukását előidézték,
magukkal ragadták azokat az embereket is,
akik kiválóságuknál fogva hivatva lettek
volna továbbra is szerveiül maradni a népek
jólétére irányuló kormányzatnak. Így mennie kelleti Kelemen Bélának is. akit pedig
valódi értékénél fogva kétkézzel szeretett
volna visszatartani a főispáni méltóságban
egész Szeged város. Es ebben nem volt akkor semmi része a baráti meleg érzésnek,
vagy a kölcsönös patriotizmusnak, ebben a
teljes megbecsülés, az osztatlan értékelés
nyilatkozott meg. Aki igazságosan bírált,
megállapíthatta minden részrehajlás nélkül,
hogy dr. Kelemen Béla első főispánsága idején ugy a közigazgatás, mint a társadalom
terén a gyakorlati ember éles szemeivel és
tapiniatával közmegelégedésre és a város
vitális érdekeit mindig kifejezésre juttatva
kormnáyozta szülővárosát. Később pedig,
ugy a nemzeti kormány első alakulása idejón, mint a Tisza-rezsim ellen folytatott
páriamenti küzdelmek alkalmával elégtétellel állapíthatta meg, hogy dr. Kelemen Béla
kiváló kvalitású ember, aki mint alapos tudással felszerelt és széles áttekintésül szónok
is országos tekintélyt vivotí ki magának.
Most azután, hogy a politikai alakulatok. ismét visszahívták őt Szeged város díszére és javára az újból való munkálkodásra, megnyugtató és jóleső érzéssel tekintünk
félbeszakított munkásságának reményteljes
folytatása elé. És meg vagyunk győződve
arról, hogy ő, akit örökölt szépérzéke, amely
nemcsak beszédeinek és írásainak választékos formájában nyilvánul meg. hanem amely
arra ösztönzi öt, hogy a társadalmi életben is a művészeti szépet ápolja és istápolja; aki meleg szivével szinte rajongásig
szereti a gyermekeket, ugy, hogy mulattatásukra kamarai villájában nvarankint ünnepeket rendez s ezzel beigazolja, hogy legbensőbb érzelmével teljesen bele fog kapcsolódni abba az ideális és bátran magasztosnak nevezhető kormányprogrammba, a
mely az uj kor parancsára a .jövő generáció

megmentését és fejlesztését követeli; akiben
annyi sok értékes ismeret, ambíció és energia egyesül: Szegednek alföldi 1gazdasági
központiságát,
társadalmának
vezető-szerepét, a kultura terén való fölényét, hegemóniáját ugy hivatalos, mint társadalmi vezető
ténykedéseiben kifejezésre fogja juttatni.
Mindez dr. Kelemen Bélának, aki egyébként művésziesen tudja a főispáni méltóságot reprezentálni is s aki a magvar urak
szeretetreméltó modorával a fényes pozícióval járó tekintélyt és hatalmat igen finoman
és lebilincselően tudja a baráti érintkezéssel összeegyeztetni, — könnyen fog sikerülni. S midőn őt a mai beiktatási ünnep alkalmával szívből üdvözöljük, el vagyunk telve
azzal a hiven ápolt reménnyel, hogy mindazokat a terveket, amelyeket szülővárosa
javára maga elé tűzött, diadalra is fogja jut
tatni.

LEGÚJABB.
PÁR1S: A külügyminisztériumhoz közelálló sajtó számításba veszi a monarchiával való különbéke lehetőségét. A Teanps
szerint nem a monarchia, hanem Németország felelős a háborúért. Nincsen balkán,
hanem csak nénjei probléma.
PÉTERVÁR: A juius 16—20-iki zavargások miatt, amelyek Németországot nagy
győzelemhez juttatták, a pétervári bíróságok
a vizsgálatot folytatják és a mozgalom szervezőit és azokat, -kik a kormány elleni lázadásban részt vettek és rálőttek a forradalmi csapatokra, kinyomozzák, letartóztatják
és bíróság elé állítják.
KRISZTIÁN!A: A Tidntngen szerint az
oroszok visszavonulása Tarnopolnál vad
meneküléssé fajult. A hadseregben a fegyelem teljesen megszűnt, egyes csapatrészek
hordává lettek.- Mindenki saját célját nézi.
Kérdés, hogy a szindikalisták szétmorzsolják-e Kerenszki ereiét, mert akkor felmerül
Oroszországra nézve a lét, vagy nem lét
kérdése.
ROTTERDAM: A Daily News szerint
Keletgaliciában a helyzet komolyodik. Csernovicban hétfő óta hallják az ágyudörgést.
ROTTERDAM: A Daily Mail jelenti
Pétervárról: A munkástanács elhatározta,
hogy a megváltozott helyzet folytán követelni fogja, hogy az alkotmányozó gyűlés
tagjainak megválasztásait azonnal kezdjék
meg.
.PÉTERVÁR: Kerenszki megjelent a
munkástanácsban és kijelentette, hogy azok
a csapások, amelyeket a fronton és a mögöttes országrészben szenvedtek, olyan
súlyosak, hogy minden erőt össze kell gyűjteni, hogy e csapásokat ártalmatlanná tegyék. A julius 31-iki kongresszuson a kormány felhívást intéz az országhoz, hogy
rendkívül súlyos feladatában támogassa a
kormányt.
— Frontunk áttörése, — mondotta —
rendkívül termékeny talajt készített elő az
ellenforradalom számára, de a kormány a
reakciót és az anarchiát le fogja küzdeni.
Cseidze kijelentette, hogy számithat a
munkástanács támogatására.
ROTTERDAM: A Daily Chroniele jelenítése szerint az orosz hadsereg visszavonulását Péterváron katasztrófának tekintik.
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Szeged, 1917. julius 28.

5zegad üdvözli az uj kormányi
A tanács javaslatai a szombati
(Bajái tudósítónktól)
Szeged törvényhatósági bizottsága szombaton délután 4
óraikor dr. Kefemqn Béla főispán elnöklétével rendkivüli közgyűlést tart. amelynek
tárgysorozatában halaszthatatlanul sürgős
városi ügyek szerepelnek. A rendkívüli közgyűlés elé kerülő tárgyakat, pénteki előkészítő ülésén látta el javaslatokkal a tanács.
A tárgysorozatból kiemelkedik, hogy a tanács javasolja a villamosvasúti jegyek két
fillérrel való megadóztatását « pQÍijáridestpri
j g y ^ ^ f f é l y - a i a p fompAfi. Az életrevaló ötletei a (Szegedi Újságíróik Egyesülete vetette
föl, dr. Somogyi Szilveszter polgármester
előtt néhány nappal ezelőtt; a mozijegyek és
(Szegedi Athletikai Klub jegyeinek megadóztatásával kapcsolatosan. Szükségesnek tartjuk ezt megjegyezni, mert a közgyűlési határozatban nyoma sincs. A tanács előkészítő
ülésének lefolyásáról az alábbi tudósitásunk
számol be.
Az uj ko.pmámy hints rekéséről
szóló miniszterelnöki leiratot Taschlor Endre
(főjegyző ismerteti. Ezzel kapcsolatosan a
közgyülés elé terjeszti a tanács a következő
határozati javaslatot:
Szeged törvényhatósági bizottsága
gi-íf Esterházy 'Móric miniszterelnököt
és a vezetése alatt álló kormányt abból
az alkalomból, hogy az ország kormányát átvette, a jövőbe vetett bizalommal
üdvözli.
Kijelenti ugyanez alkalommal a törvényhatósági bizottság, hogy a kormány
által maga elé kitűzött feladatok megoldásában, melyek az általános választójog megvalósítására, népjóléti intézmények megteremtésére, a viszonyoknak
megfelelő uj birtokpolitika bevezetésére,
a közélelmezés nehézségeinek megszüntetésére, a tisztviselők helyzetének javítására, a közéleti erkölcsök szigorúbbá 'tó
telére, a városi önkormányzat fejlesztésére, a városok háztartásának a pénzügyi önállóság alapján való rendezésére
irányulnak, törvényes hatáskörében hazafias buzgalommal és készséggel fogja a
kormányt támogatni.
lErre az elhatározásra a közgyűlést
különösen az a meggyőződés indítja,
hogy az évek óta tartó háború után a
megváltozott viszonyok közt esak olyan
demokratikus választójog tör vénybe iktatásával lehet az ország és benne a városok megerősödését biztosítani, amely a
történelmi időkhöz illő megértéssel terjeszti ki >a népjogúkat az országnak erre
érdemes és a magyar államhoz hü pol-

rendkivüli közgyűlésre.

—

gáraira és amelynek nincsen más korlátja mint az a törvényes biztosíték, ami
a magyar állameszme és a magyar nemzet érvényesülésének megóvására szükséges.
Ilyen módon látja a közgyűlés biztosítva azt, hogy a várt és a nagy időknek,
valahmnt a 'nép által hozott áldozatoknak megfelelő, a király, a kormány és a
nemzet egyetértő akarat szerint kifejlődő átalakulás szilárd alapja legyen
nemzetünk jólétének, országunk gazdasági fejlődésének és hazánk függetlenségének.
A közgyűlés ezt a véghatározatát a
miniszterelnök nrlioz felterjeszteni, rendeli.
A villamosjegyek

árának <bncifce

ügyében dr. Gaál Endre knlturtanácsos referál. Ismerteti, hogy a .polgármesteri gyorssegély-alap és egyéb közjótékonysági alapok kimerüllek. Szükség volt tehát uj bevételi iforrások megteremtésére, A villamosvasút iga'zgatóságfa erre (a Szegedi Újságírók
(Egyesületének interveneójára A sz&rk.) ajánlatot tett, hogy hajlandó egyelőre három hónapon keresztül két fillérrel magasabb áron
árusitani a jegyeket a különféle városi jótékonysági .alapok részére, természetesen a
szerződésben megállapított föltételek érintése nélkül. A tanácsnak erre vonatkozó határozati javaslata a következő: A törvényhatósági bizottság tudomást szerezvén arról,
hogy az'arra szorulók támogatására a Város
költségvetésébe fölvett tételek a háború okozta gazdasági hátrányok következtében nem
elégségeseik folyton fokozottabb mértékben
fölmerülő ínség enyhítésére, elrendeli, hogj'
ez évi augusztus elsejétől három hónapig a
villamos közúti vasúton kiadott minden jegy
után — gyermek és katonajegyek kivételével
,— az utasoktól két fillér dijat szedjenek a
városi pénztár javára és elismeréssel fogadva a Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság készséget, amellyel ezen dijiak szedéséről közegei utján gondoskodni hajlandó, a
társulat igazgatósága által kiállított nyilatkozatban foglalt erre vonatkozó megállapodást elfogadja és fölhatalmazza a város tanácsát, hogy az ekként befolyó jövedelmek a
fölmerülő kiadások után fenmaradó részét
a szegények segélyezésére, népjóléti intézmények létesítésére s támogatására fordítsa.
Javasolja még a tanács, hogy a közgyűlés mondja ki a határozat birtokon kivül való
végrehajtását.és azt, hogy ez a megállapodás
a város és villamosvasút között (közös megegyezéssel meghosszabbítható.
Javasolja még a tanács a közgyűlésnek,
hogy a
• i
,
, :
várisi fefsőkefí^kedelmi
hkaláhQi
két rendes tanári
a tanárok hiánya
[Elhatározta a
lagyár megvétele

állást- szervezzen, miután
óraadó tanárokkal.
tanács ezután, hogy a tégügyében ujabb rendkivüli

közgyűlést hívnak össze 8—10 napon bedül.
A tanács javasolja a közgyűlésnek 10
százalékban meghatározni a vámőrlési dijat,
íloi ezenfelül távirati föliratot is intéz a kormányhoz, hogy a termelő gazdaközönség az
árpát fölhasználhassa előáll atok etetésére,
utólagos elszámolási kötelezettséggel.
*aabbsasssbb«aabaabbbbbbsabbbbbaaeibabbiibbahbasbsaiiik
fiiunkaszünet
a stockholmi konferencia megnyitásának napján.
Bécs, julius 27. Az Arbeiterz'eitung Stockholmba kiküldött tudósítója jelenti lapjának:
Az orosz delegátusok, akik most Londonban tartózkodnak, onnan e hét végén utaznak Parisba s egy hétig maradnak ott. Távirati utca Parisba .hivták meg az olasz szociáldemokrata megbízottakat, hogy tárgyaljanak velük. Az orosz kiküldöttek ugy tervezik, hogy augusztus 4-én ismét Londonban lesznek, egy hátig maradnak s augusztus í0 -én vagy 11-én térnek vissza Stockholmba. Azt szeretnék, ha a francia és angol delegátusok velük utaznának.
A nemzetközi konferencia megnyitása
technikai okokból talán néhány nappal augusztus 15-ike után elhalasztódik, de további huzavonát az orosz delegátusok semmi
szín alatt nem akarnak tűrni.
Rozanov orosz szociáldemokrata vezet
még Londonba való utazása előtt egy hírlapírónak, aki azt kérdezte tőle, Ihogy a nemzetközi szocialista kongresszus megnyitása
napján minden államban általános
munkaszünet lesz, ezt mondta:
— Az általános konferenciát előkészítő
bizottság ezzel a kérdéssel nem foglalkozott.
Én magam helyeselnék egy ilyen tüntetést,
de ugy vélekedem, (hogy e tekintetben a kezdeményezés nem indulhat ki valamely központból és csak ugy volna értéke, íha önként
szüntetnék be a munkát minden államban.

Ujabb 2 3 . 5 0 0 tonna
eSsüiyesziése.
Berlin,

julius 27.

A Wolff-ügynökség

jelenti: Az északi hadszintéren elpusztítottak tengeralattjáró naszádjaink ujabb 23.500
bruttó tonnát. Az elsiilyesztett jármüvek között volt az Árama nevü angol előőrsi (hajó,
amelyet egy óráig tartó tüzérlharc után sülyeszteítiink el, továbbá a 949 tonnás Qibel
Jedid nevü angol gőzös

kőszénrakomány-

nyal Gibraltár felé, a 4503 tonnás Oxford,
amely zabot és lokomotivokat vitt Angliába.

A többi elsiilyesztett hajó rakományát

nem lehetett megállapítani.
A tengerészeti vezérkar főnöke.

Szeged, 1917. julius 28.

mmmáüyaémmám

Ujabb zavargások Pétervárölt.
— Kerenszki megosfromoliatja Kronstadtot. —
KRISZTIÁNJA, julius 27. Pétervárolt ujabb zavargások voltak. A
kormánycsapatok és a felkelek között két napos elkeseredett utcai
harcok fejlődtek ki. A felkelőket
legyűrték. Részletek hiányzanak.

STOCKHOLM, julius 27. Kerenszki
felszólította a kronstadti munkásés katonatanácsot, hogy az erődöket, hadihajókat és arzenálokat
augusztus elsején adják át, különben Kronstadtot megostromolják.

Az oroszok 3 5 0 kilométernyi fronton vonulnak vissza.
BERLIN, julius 27. A Wolff-ügynökség
jelenti: Előrenyomulásunkat folytatjuk. Taruopolíól keletre az ellenálló oroszokat megsemmisítő csapásokkal szétzúztok. Tarnopoltó! északra és keletre ütegeink 500 méter
távolságból tüzeltek a sűrű tömegekben
előre kergetett orosz rohamoszlopokra és

köztük olyan borzasztó vérfürdőt rendeztek, amely a győzőknek és legyőzötteknek
örökre emlékezetes marad. Kolomeától
egészen a román határig az oroszok frontja
megingott. Ezáltal az orosz visszavonulás
350 kilométernyi óriási frontszélességre
terjed ki.

Orosz jelentés a németek ujabb fronf-áfforésérőS.
SAJTÓHADISZÁLLÁS, Az orosz vezérkar julius 25-én a következő hivatalos
jelentést adta ki: Krevotól északra levő vidéken csapataink az ellenség erős tüzérségi
tüzelése következtében visszavonulták kiinduló árkaikba- Az első gár daliad test, a
mely Tarnopolt védelmezte, az ellenfél nyomása nélkül elhagyta állásait s keleti irányban visszavonult. Az ellenség átlépte a
Szereth balpartját és Trembovlától keletre
szorította vissza csapatainkat. A Szereth és
a Síripa között a németek folytatják offen-

zívainkat. A 113., 153. és 174. gyaloghadosztályok Roímanovszkfcól nyugatra állásaikat
feladták és önként a mögöttes országrészbe
mentek. A Stripától nyugatra a németek
Ofeca környékén áttörték állásainkat, csapataink visszavonullak- A Dnyesztertől délre egészen a Kárpátokig csapataink folytatják keleti irányban a visszavonulásukat. —
Síanislau utcáin kemény szuronyharc támadt az oda behatolt ellenséggel. A város
íakói az erkélyről és az ablakokból kézigránátokat dobtak hátráló csapatainkra.

Az ideiglenes kormány Moszkvába konferenciát
hiv össze.
PÉTERVÁR, julius 27. Az ideiglenes
kormány 25-én tartott tanácskozásán az
ország mind nehezebbé váló helyzetének
megvitatása után elhatározta, hogy legközelebb a legfontosabb szociális intéz-

Forradalmi haditörvényszék.
Pétervár, julius 27. A (halálbüntetés viszszaállitásáu kivül elrendelte a kormány 3
tisztből és 3 legénységi állományit katonából összeállítandó forradalmi haditörvényszék felállítását az egész fronton.
Kerenszki a fronton visszaáliitotta
a halálbüntetést.
Rotterdam, julius 27. Pétervárról jelentik: A kormány a fronton visszaáliitotta a
halálbüntetést.
Pétervár, julius 27. (Hivatalos.) Kerenszki miniszterelnök kijelentette, ihogy a halálbüntetésnek a fronton való visszaállítását
az tette szükségessé, ihogy a kormánynak
nem volt más választása, mint gyáva árulóknak zsákmányául átengedje a hadsereget,
vagy pedig az egyetlen eszközt megragadni,
amely alkalmas a megfélemlitésre.
Tömeges kivégzések sz orosz
hadseregben.
RoMerdapn, julius 27. A iMorningpostnal
•táviratozzák Pétervárról: Kamüav
tábornok a katonák ama határozata következtében, 'hogy a kivégzés az egyetlen eszköz az
árulés ellen, gyorsan cselekedett és a gaJi-

mények képviselőit Moszkvába hívja
össze, hogy nekik az ország jelenlegi
helyzetéről és a legközelebbi jövő problémáiról beszámoljon.

ciai /fronton levő 11. hadsereg egyik hadosztályét saját 'tüzérségével valósággal rongygyálövette. A 11. hadsereg a legkitűnőbben
volt felszerelve angol és /francia ágyukkal
és tüzérekkel, angol és /francia repülőgépekkel és repülőkkel, angol páncélos automobilokkal. ,A menekülő és visszavonuló gyalogság" a jól elhelyezett tüzérséget is megbénította, mert a katonák lelőtték a füzéreket,
ihogy loviaikon menekülhessenek. Az ellenség
ily módon 'hatalmába kori tette a tüzérségetás.'
,
,

Csernovieból eliávozfak
az orosz polgári hatóságok
Bécs, julius 27. A Morningpost-nak jelentik Pétervárról: Az orosz polgári hatóságok kiürítették
Csernovicot,
Hivatalos jelentés a klevl és
pétervári forrongásról.
Stockholm, julius 27. A julius 17. és 18iki eseményekről a Pétervári Távirati Ügynökség julius 20-án jelentést adott ki. Ez a
jelentés igy (hangzik:
..Ma, julius 20-án délután 2 óra tájban
a Nikolaj-pályaudvar környékén a harctérről érkező egyik osztag ellen géppuskából
tüzeltek. Ismeretlen egyének a névai vámkikötő mögött álló gőzvasut kocsijait hatal-

a
nuikba kerítették, tétjükön géppuskákat helyeztek el és a katonákra tüzeltek. A katonák viszonozták a tüzet és a rend segitő
csapatok beavatkozásával helyreállt. Ugyanezen ezred ellen a Nevszki különböző házaiból is lövések dördültek el, úgyszintén a
Poltavszkaja és Goncsarnaja-utcán. Egy a
frontról érkezett ezred házkutatást tartott a
Nevszki-Prospekt 646. számú házban, alhol
géppuskát találtak. Egy matrózt és egy
munkást lelőttek. A házkutatás alkalmával
sok embert tartóztattak le, akiknél gépfegyvereket, puskákat, kézigránátokat és töltényt
találtak."
Julius 17-én Kievben is történtek olyan
események, amelyekről a Pétervári Távirati
Ügynökség nem adott hirt a külföldnek. Az
orosz lapok számára kiadott jelentés igy
hangzik:
„Julius 17-ére virradó éjjel Kievbe 21000
fegyveres ukrán érkezett, akik „Polabotkaezrednek" nevezték magukat és nem akartak a harctérre menni. Az ukránok lefegyverezték a városi polgárőrséget, elfogták
annak parancsnokát, megszállották a kaszárnyákat és kifosztották a lőszerraktárt.
Kievben tartózkodó katonai osztagok fáradoztak a rend helyreállításán. A Polabotkaezred lefegyverzésében közreműködött a
Bochdachmielnlcki-ezred és a hadapródiskola. a Polabotka-ezredet lefegyverzés után
a frontra kiildik."
A pétervár; Vecsernaja Vremja cimü
újság első oldalán ezt közli nagy betűkkel:
„Lapzárta előtt értesülünk, hogy a délnyugati fronton és (Révaiban nagyon komoly a
helyzet."
Az orosz gyalogság cserbenhagyta
az angol segélycsapatokat.
Hága, julius ,27. ,A Times szerint angol
'Páncélos automobilok és angol segédcsapatok "hősiesen és önfeláldozással vettek részt
•a 'keletgaliciai harcokban, majd fedezték az
orosz 'visszavonulást, >de az oros'z gyalogság
•cserben hagyta a szövetségeseket és az angolok kitartása a végsőkiíg Hasztalan volt.
Az orosz hadsereg vereségének
okai.
Berlin, julius 27. A Berliner Lokalanzeiger-nak jelentik Stockholmból: A Ruszkoje
Szlovo szerint a németeknek azért sikerülf
az áttörés, mert egy dragonyos hadosztály,
amelyet a hadvezetőség feltétlenül .megbízhatónak hitt, önként feladta állásait, aminek
következtében az ellenség számára 25 kilométer szélességben nyitva állott az ut a
fronton keresztül. Az orosz hadvezetőség
sietett egv teljesen megbiziható kozák csapattestet vetni az áttörési helyre, hogy távol
tartsa az ellenséget Tarnopoitól. Egy ideig
ugy látszott, mintha ez az intézkedés szerencsés-volna, de a németek közben olyan
erőkkei támadtak, hogy minden segítség
hiábavaló volt. Olyan hamar kellett feladni
Tarnopo! városát, hogv már nem lehetett
minden katonai szempontból fontos épületet
és raktárt teljesen elpusztítani, de a hidakat
mind felrobbantottuk. Tarnopol megszállása
után az ellenség hadműveletei délfelé irányultak azzal a nyilvánvaló céllal, hogy bekerítsék a 7. és 8. hadsereget, meiv mindkettő súlyos helyzetbe került. Állásaik a
Kárpátokban a német áttörés után tarthatatlanná váltak.
^
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A pénteki
tanácsülésen történt és az egész jelenet naIgyon szürke, nagyon zajtalan volt; alig is
vetéli: észre, hogy itt történt valami; az
egész ügy beleolvadt a terem levegőjébe,
amely meleg a nyártól és amelyben annyi
minden funesa és groteszk dolog történt már.
sorok szerény és igénytelen irója azonban
éppen elhatározta, hogy fotografáJni feg és
elhatározása után nyomban ez a jelenet
akadt lencséje elé, ez a jelenet, amelyet
most a nyilvánosság színe előtt hív életre
.lemezéről.
Emberekről esett szó beszélgetés közben; amikor a jó urak már belefáradtak a
nagy dolgok megvitatásába.
Emberekről
esett szó, aikiik csináltak valamit ennek a városnak, ebben a városban; valamit, amit a
tanács nem csinált meg, részint mert nem
akarta, részint, mert nem lehetett megcsinál'nia. Igy esett szó — dr. tSoitnotf/yi Szilveszter
polgármester említette meg — dr. Pártos
(Zoltánról akinek buzgó munkájának következménye, hogy a szegedi csecsemő védelem
másfél év multán olyan, eredményekkel szerepelhet a hazai gyermekvédelem terén, amilyenekkel szerepel. Azt mondta a polgármester:
— Ma bent volt nálam Pártos és elbeszélgettünk a csecsemővédelemről. Nagyon
ügyes ember és nem mulaszthattam el meleg elismerésem kifejezni munkájáért,
— Igen, — igen, — hangzott a válasz
jobbról is, balról is, csak Tasckler Endre, a
városi főjegyző, a népszerű Bandi bácsi ült
hallgatagon. Erőteljesen szívta ifél szivarját
és nézte a füstöt, azután a pipás magyarok
flegmájával bökte ki ő is a maga vélemé'".vét:
.
— Ügyes ember? — itt lekicsinylő volt
a hangja, mint a filozófusoké, akik sok minden fölött állónak hiszik magukat. — Ügyes
ember? — ismételte, — Ugyan, honnan veszitek már ezt; egy firkász, aki újságokba
firkál.
e b elhallgatott ő is és utána csönd volt
egy ideig. Ennyi történt. Vagy ezzel nem is
történt semmi? Legalább is semmi lényeges?
l. .

.......
... ... ''"
, j
. -ís:-. ..id^jüéí
— Időjárás. Meleg és túlnyomóan száraz
idö várható. s
PROGNÓZIS: Mpfcy, elvétve csapadék, z'wyitpiDéli
hőmértíékla
23.9
f á j Celpivs.
— A miniszterelnök é s a német kanceilar
Bécsben. Becsből jelentik; Michaelis nemet
birodalmi kancellár kedden Bécsbe érkezik.
Gróf Esterházy Móric miniszterelnök kedden szintén Bécsbe fog utazni, hogy a német
kancellárral tanácskozást folytasson.
— Minisztertanács. Gróf Esterházy Móric
miniszterelnök elnöklésével pénteken délelőtt
a miniszterelnökségi palotában minisztertanács volt, amelyen folyó ügyekkel foglalkoztak.
,i '
Jit
— Vilmos császár Tarnopolban. A Wolffiígynökség jelenti: A császár ma Tarnopoltól
keletre jelen volt egy hadosztály ütközeténél, amely csapatainkat a Gniecna folyótól
n y u g a t r e lévő terület birtokába juAtatta, ,Ö
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1*— korona.

•felsége a harc folyamán két gyalogezT&d,
egy tábori -tüzérezred és egy tábori tüzérosztag ütközetének színhelyén időzött és
•ellenséges fiizben megfigyelte a gyalogság
felfejlődését és kibontakozását, valamint a
.támadás előlialadásét. Jelenlétét az előnyomuló csapatokkal fényjelzésekkel tudatták.
Amikor a császár Taraopolon átment, a fel•szabadi'tott lakosság lelkes ovációban részesítette és virágokkal halmozta el. A polgármester az orosz uralom alól való felszaba.ditáeért köszönetet mondott és tolmácsolta a
lakosság örömét.
— Az uj miniszteri állások betöltése.
Budapestről jelentik: A kormány az uj miniszterségek felállitásának részleteivel még
nem foglalkozott, de politikai körökben ugy
tudják, hogy Vázsonyi Vilmos választójogi
miniszter, gróf Batthyány Tivadar népjóléti
miniszter lesz, Földes Béla pedig,az átmeneti bnin'iszteriuin élére kerül. Vázsonyi ©blyett Grcjcsdk Károly lesz ;az igazságügyminiszter, Batthyány helyett gróf Zichy
Aladár 1 esz cl r£ >lsé,g személye körüli miniszter, gróf Zichy Aladár helyett pedig Unkelhaimar lesz a horvát miniszter. tA -kérdés érdemleges rendezéséről esak a felelős miniszterek számának felemeléséről szóló törvényjavaslat szentesítése után fognak határozni.
— Kitüntetés. Tompos Lajos 46. gyalogezredben hadnagynak ,az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismerésein a legfelső dicsérő elismerés — a kardok
•egyidejű adományozása mellett — tudtul
•adatott,
i
— Tanácskozás a lengyel kormány felállításáról. Krakóból jelentik: A német, osztrák
és magyar kormány megbízottai Varsóba
érkeztek, hogy a lengyel államtanáccsal a
lengyel kormány felállításáról tárgyaljanak.
— Sze&eai törvényszéki bíróból élelmezési fobizios. Dr. Wanie Rezto szegedi törvényszéki bírót, tartalékos főhadnagyot a
hadügyminiszter Bukarest élelmezési főbiztosává nevezte ki.
. ,, ... /.
—• a liszt&rak é s az őrlési rendelet.
.Budppeftpől jelentik: A Haditermény .Részvénytársaság a vele összeköttetésben lévő
malmoknak megküldte az utasítást, hogy a
hozzájuk beutált gabonát milyen arányban
őröljék meg. Az őrlési rendelet a. (malmokat
arra fogja utasítani, 'hogy — alapul véve 76
iklogramos búzát, minden méterm'ázsából ki
•kell őrölni 4 0 százíalék kenyérlisztet, 20—20
százalék tékzta-, illetve főzőlisztet, 18 százalék
korpát és két százalók porlásra számitható
líel. A kenyérliszt ára alig fog változni és
minden valószínűség szerint 42—43 korona
lesz métermázsánként. A tavalyihoz képest
valamivel drágább lesz a tfőzőliszt, ámelynek árát 69—71 korona között fogja, a rendelet megállapítani. Lényegesen drágul a legcfinomlább tésztaliszt, a,melynek ára előreláthatólag 118—120 korona közt lesz métermá•zsánként, A finom tészta-liszt óra körülbelül
•huszonöt százalékkal emelkedik. ,Az átlagos
(őrlési dij körülbelül 13—15 % -kai f o g emelkedni. Az őrlési rendeletek a jövő héten jelennek meg.
,
i ,
— A kancellár a hadsereg kötelékében.
Berlinből jelentik: A császár a birodalmi
kancellárt a la suit a hadsereg kötelékébe
helyezte és megengedte, hogy a 8-ik testőrezred egyenruháját viselhesse. a kancellár
régebben ebhez az ezredhez tartozott. ,
— Ujabb tanúkihallgatás a Lichteneggerügyben. Dr. Temesváry Géza kihágási biró
•pénteken folytatta Lichtemeyger Gyula malomtullajdonos nagy lisztdrágitáei ügyének
tárgyalását. Mint emlékezetes, Lichtenegmalmából (fchalmy Károly malomigazgató
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105 zsák lisztet adott el. Fjaleyütn József 46os élelmezési tisztnek, kiilónként 4 koronáért.
A nagy érdeklődéssel kísért lisztdrágitási
ügy tárgyalását akkor bizonyos iratok beszerzése végett elhalasztották s csak pénteken tudták folytatni, mikor is iSzekeres iMibályt a Lichtenegger-raalom molnárát hallgatták ki. Horváth György raktárnokot is
beidézték, Horváth azonban betegsége miatt
nem tudott megjelenni a tárgyaláson. A jövő héten valószínűleg kihirdeti a rendőrbiróság ítéletét dr. Temesváry. (A nyomozás
során dr. Dreyer József rendőrkapitány egy
könyvet talált Szekeresnél, amelybe tiz téted
volt bevezetve május 3-tól junius 13-ig öszKéi{)mszázhi>\izo)i.Jiét miíásd rjabán\a
miéigcjrléáéMl, Erre vonatkozólag pénteken
előadta (Szekeres, hogy a gabonát minden alfcalqm'mal a mattom raktárából kapta őrlésre.
Őrlési igazolványt nem mutattak neki a bárom százttvuszonhét mázsa gabonáról. Ugyanabban a raktárban volt a Haditermény vámgabonája is. A Haditermény lisztjét teherautóban szállították a városba, a többi lisztet pedig a gazdaság kocsijain vitték a városba reggelente és esténkint. A Haditermény gabonájából tizennégy Százalék korpát őrölitek a többi gabonából pedig husz
százalékot. Azt mondta neki az igazgató,
hogy csak minél fehérebb legyen a liszt.
Hogy ezt a lisztet hová szállították. nem
tudja. A h'usz százalék korpát még kiőrölték és azt rozsliszttel összekeverve, az orosz
foglyok éldhnezésére használták. Szekeres
már julius elseje óta nincs a malom szolgálatában. A tárgyalást a jövő héten folytatják.
— Kinevezik az iparművészeti főiskola
Igazgatóját. Budapestről jelentik: Dr. Czakó
Elemér távozása óta ideiglenes megbízatás
alapján Nádler Róbert festőmiivész látja cl
az igazgatói teendőket az iparművészeti főiskolában. A közoktatásügyi minisztérium
művészeti ügyosztálya -a minap felszólította
a tanári kart, bogy bizalmas tanácskozáson
sza'vlafeóssal döntse el, bogy kit tart a legmélfóbbnak arra, bogy az iparművészeti [főiskola uj igagzatója legyen. A legtöbb szavazatot Gráh István nyerte el. A tanári kar a
szavazás eredményét tudatta a kultuszminisztérium 'művészeti'osztályával.
— Farkas Ignác temetése. Megírtok, hogy
Farkas Ignác nyugalmazott kegyesrendi főgimnáziumi tanár, áldozópap e hó 25-én 71
éves korában elhunyt. Pénteken temették el
a Kisfaludi-utca 3. szám alatti gyászházból,
nagy részvét mellett.
y

— Földrengés. A Magyar Tudósító jelenti;
Az egyetemi földrengési obszervatóriumban
ma, julius 27-én, középeurópai zónaidő szerint reggeli 2 óra 10 perckor és 6 óra 30 perckor >a műszerek több erős lökésből álló földrengést jeleztek, mintegy 8500 kilométer távolságból.
— Hősi halált halt angol tábornok. A
Times jelenti, bogy BrOfidwaod tábornok a
legutóbbi harcokban a francia fronton elesett. Broadwcod tábornok Kitahewr
alatt
'a szudáni harcokban tűnt ki és az angol hadsereg egyik legkiválóbb katonája volt.
— A német é s angol kormány megegyezése a foglyok ügyében. Berlinből jelenük :
A Xoirdd. Alig. Ztg. jelenti: A német és angol
kormány
ntégbizdjttipi kiizös
MnáosJé&ást
,f'í7i/i'diak ntomiágdn Hágában, ihogy megállapodást hozzanak létre a kormány között
hadi- és polgári foglyok kicserélése dolgában. A tárgyalás alá került tervezetet mind
a két kormány elfogadta. A megállapodást,
•amelynek német szövegét. legközelebb közzéteszik, az emberiesség szempontjából a legnagyobb örömmel fogadhatjuk,.mivel a következő dolgokról szól: Beteg hadifoglyok
haza bocsátása, hadi- és polgári foglyok internálása semleges országokban, hadifoglyok
szökési (kísérleteinek megbüntetése, hadi- és
•polgári foglyok ellen bizonyos időpontig hozott Ítéletek felfüggesztése, megtorló intézkedések polgári és hadifoglyokkal szemben
és végűi! a hadi- és polgári foglyoknak szóló
csomagok kézbesítésének gyorsítása, továbbá
hadifoglyok hozzátartozóitól érkezett levélpostai küldemények gyorsabb kézbesítése.
Több más kérdésről, amelyet a hágai tanácskozáson nem lehetett elintézni, később
fáp-ndh' iláégyafmi. A megegyezés létrejöttében nagy része van a németalföldi kormánynak, amelly nemcsak a tanácskozást könnyítette meg, h aPam helyét is ajánlott. f el a német és angol hadi- és polgári foglyok elhe-
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Szombaton és vasárnap
julius 2 8 - á n é s 2 9 - é n .

Alwln Newss
a legjobb német filmszínész felléptével

A fantom
egy szerzetes regénye 5 részben.
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve
előreválthatók.
Helyárak: Zsölve 1*20, I. hely 1.—
II, hely — 80, III. —.50 fillér
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A legjobb szórakozó hely a

BERLINI
Naponta Szegeden elismert házi zenekarom hangversenyez. Minden vasárés ünnepnapon nagy díszes
TOMBOLA-EST, amelyen
a legszebb és legdíszesebb
tárgyak sorsoltatnak ki
Hideg Efalah és pontos Kiszolgálás.
Helyiség : Deák Ferenc-utca 24.
Szíves pártfogást

kér

HELLER J.
a Berlini-kávéház

tulajdonosa.

lyezésére. A német kormány e valóban emberies munkáért meleg köszönetet mondott
a németalföldi kormánynak.
— Ugy sajnálom szegény henteseket, a
szegény szegedi henteseket, akik eddig véres
verejtékük árán tudták összeharácsolni a sarokházak tömegeit; -a szegény szegedi henteseket, akik között még akad! olyan is, aki
icsak lesz milliomos; ugy sajnálom őket, ugy
fáj értük a szivem szegényekért. Most. ismét
belemakszimáltak az életükbe; képzeljék kérem: csak 150 koronát kereshetnék egy marhán, hiszen nem lőhet 12 koronát kérni egy
kiló húsért, legfeljebb t i z e t . . . ó ! nyájas olvasóm. siess részvéteddel a hentesek felé,
mert ha eddig nem, ,most egész bizonyosan
tönkremennek. Semmi meg nem menti őket
a pusztulástól!. Pénteken délben már tömörülve jelentek -meg dr. Somotgyi Szilveszter
•polgármester előtt akinek elsírták, hogy
tönkre fognak menni, ha megmaradnak ezek
az árak, hiszen élősúlyban 3 korona 60 (fillért,
eőt négy koronát is adnak egy marháért.
— Mégis — zokogták e sorok irója felé
fórul v a — u g y Írnak rólunk a lapok, mint a
rablógyilkosokról. Pedig átengednénk a vásárlást, meg a rezsit az újságíró uraknak,
hogy nékünk csak percentet határozzanak
meg, amennyit, kereshetünk.
— Szóval belemennének abba, hogy hatásági husszók rés'zére dolgozzanak? — kérdeztük.
— Igen — felelték, dé a polgármesternek már nem merték megtenni ezt az ajánlatot; félték, hogy szavukon fogja. Hát csak
sírtak, sirtak; addig sírtak, mig a polgármester — akiről mindenki tudja, hogy nagyon jó ember — el nem rendel't egy próbavágást. Addig azonban a makszimális árért
tartoznak árulni a marhahúst, Igaz viszont,
•hogy erre azt ígérték, akkor nem eszik 'hust
a közönség. Mert azt a váiros sem kívánhatja
tőlük, hogy tönkremenjenek. Nem kívánhatja, igaz, — mi sem kívánjuk. He engedjék
meg, hogy némi joggal és kicsit őszintébben
velük sirjunk. A hentesekkel. A szegény heutesecskékkel.
— Elhunvt úriasszony. Hoffer Andrásné
Vénnyel Irén csütörtökön délután lányával
•bejött Szatyimazról Szegedre bogy 'megvizsgáltassa magát dr. Szántó Józseffel, mivel
már napok óta rosszul érezte magát. Alig
ért el a ház elé, ahol az orvos lakik, rosszul
lett, ugy, hogy imá'r néni birt fölme'nni az
emeletre. Bekelle'tit vinni a házmesterhez,
•ahol a leányának hívására megjelent div
Szántó, aki megvizsgálta. Ekkor azonban
-már nem lehetett eegite'ni rajta. Szivszélhü-

DÉLMA GY&EÖRSZÁG
dóst kapott, (a'mely megölte. Halála Ösmerősei
körében őszinte részvetet 'keltett. Tőmetése
szombaton délután lesz a rőkusi temetőben.
— Királysértéssel vádolt parasztasszony.
özvegy Gubás Péterné óverbászi asszony
királysértés vétségével vádolva állt pénteken a szegedi törvényszék büntető tanácsa
előtt, inert állítólag az asszony, akinek férje
eiesett a. harctéren, meggyalázta néhai I.
Ferenc József emlékét és sértő kifejezéssel
illette Károly király személvét. A vádlott
tagadta a vádbeli kifejezéseket, mire a bíróság fölmentette az asszonyt bizonyitékok
(hiányában.
•— öngyilkosság. A rendőrségi sajtóiroda
jelenti: Bárkányi Józsefné hatvannyolc éves
vak asszony tegnap délelőtt Csuka-utca. 21.
számú házban levő lakásának ajtófélfájára
fölakasztotta magát. Mire észrevették, már
halott volt. .Az öngyilkos asszony holttestét
beszállították a''közkórház hullaházába.
— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban
FISCHER K.-nái Korzó kávéház mellett. —
Telefon: 1538.
•.•••••aahsmaahhaauh]iaamaiiiaai«iiiaaa»h«ii!aii««!»>

Szegecl, 1917, julius

Bovelle környékén délre levő erdőszélig terjedő területen. Ámbár az ellenség jelentékeny erőket vetett a harcba, csak szakadatlan erőlködéssel és rendkívül nagy veszteség árán tudott Aillestől délre levő első vonalaink egyes árokrészeibe benyomulni. A
'huríebisei major és az ettől keletre levő terület ellen megismételt támadásai tüzelésünkben összeomlottak.
A Cham/pagneban heves lövöldözés után
erőteljes támadást indítottak a németek a
Magas Hegy ellen. A harc egész éjjelen át
tartott, dc csapataink vitézsége ne/m engedte
az ellenséget eredményhez jutni. Mi ellenben Auberivet'ől északra szerencsés vállal-

kozások folyamán benyomultunk az elhagyott neme. árkokba és további előretörésünk folyamán élénk harcot folytattunk ellenséges osztagokkal. A Maas bal.partján
egyenlő hevességgel folyik mindkét fél tüzérségének tevékenysége.
aabssababbbasaabaabbbaasbaabaaaaabgbaaaaabbaaaaíebc
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Vársay L.

legjobb asztali-, pecsenye- és gyógyborok, pezsgők . v . v
DANNER Mihálynál, SséEiiengUéP. Osongpádl-p.

APRÓHIRDETÉSEK
F i i l i f t Ki volna hajlandó levelezni kedvesnek
I l U V t a mondott szőke leánnyal az írjon „Rövid
az élet, örök a sir" jeligére a kiadóba.
Izzad v a ^ m e l o íestrésze?
Ugy használja a
d . Leinzinger téle kipróbált szert, üvegje 70 fií1 üért kapható Leinzingtr
gybüVBzertárábaa Szeged,
Széchenyi-tér.
'250

F á i ó s í o q á r a vegven
mielőbb a híres Leiizinger-féle f o g c s e p p b 61
üvegje 70 fillérért karhstó Leinzinger Ovo a
pvógvszertáréban Szeged,
Széchenyi-tér,
"250

G y o m o r b a j o s o k dic s é r i k a Leizinger-féle
gvomcrcsepp jő hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
s yőgvszertárá'oan Szeged.
Széchenyi-tár.
250

i-ajhülíás, hajkerpe
g rrsan elmúlik a Leinz.nger-fek „C h i b s h a j*
s z e s z " által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gvula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

L e g f ő b b h a f f e s f ő az
órszágosan elismert Leinzi iger féle. Ára 4 korona,
kanható Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában SzeSzáesenyi-íér.
3SC

* a j 6 s z ü I é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorerl.
használja. Ára 1 K 50 fii,
Kapható Leinzinger Gyula
ógvszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Anglia sorsára haggja Szerblát.
Bécs, julius 27. A párisi lapoknak jelentik Londonból: Dillon képviselő az angol
alsóházban okmányok támogatásával bizonyítgatta, hogy a brit kormány át akarja engedni sorsúnak Szerbiát, mert különben veszélyezteti az Olaszországgal fenálló egyetértést.
i
Francia hivatalos jelentés.
Julius 26. A németek rendkívül idegesek
voltak éjszaka. A gyalogsági támadások
rendkivüli elkeseredéssel kezdődtek tegnap
este 7 órakor három kilométeres arcvonalon a Hurtebisetől keletre eső területtől a
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Az óriás
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Ferenczy Árpád:

A nirvána f e l é

Casanova
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Lázár István:
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A fekete grófné

Egy diahéop története
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Szmrecsányi Béla:

KUKŐ

4,1

4j

13-

8J

fl modern

Régi maggor
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Klárika doktor
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Az élet a r c a
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Az élet diadala
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Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában Szeged, Kárász- utca 9,
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Trikál József:
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Gászárné Dávid Margit:

Liseiotte

Kenyér
Berkes Imre:
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Szép Ernő

Kozma Andor
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Shaw Bernhard.
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Tabán
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Takáts Sándor

Snyder:
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A rajongó

B HSi'álí aludni akar
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Móricz Zsigmond:
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Újhelyi Nándor:

Kaczér illés:

Krúdy Gyula:

Forró Fái:

Mély

Gábor Andor:

Fenyő Miksa:

Egység felé
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