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A meri ka a tűzvonalban.
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Képtelenség föltételezni is, hogy az antant sajtója hű kifejezője lenne a velünk
ellenséges viszonyban álló országok [hangulatának. A nép, amely vérzik és pusztul,
nem üvöl'lhet ugy a béke ellen, mint a világhírnévre jutott angol és francia lapok
legnagyobb rés/.e, ép azért ezeknek bizonyára üzleti alapon álló háborús lelkesedését a legkisebb önámitás nélkül szállíthatjuk le arra a mértékre, amelyen ma, a háború negyedik évében nálunk áfli minden
józanul gondolkodó ember megítéléséi:en.
Wilson, a világbéke kikopott apostola,
akié a főérdeím abban, hogy a háború magasra csapó lángnyelvéi még mindig veszedelmesen pusztítják Európát, a legelsőnek
válaszolt a pápa békeicgyzékére. A polgárság. amelyet itt is. ott is három éve küldenek tömör sorokban ama bizonyos lángnyelvek máglyájára, még nincs abban a
helyzetben, bog}' a Eehér Házban biztonságban és nagyúri kényelemben lakozó
Wilson ur jegyzékéről véleményt alkothasson, hiszen az amerikai „békés" hajlandóságoknak ezt a legújabb dokumentumát
még az antant országaiban sem tették közzé teljes szövegében. Ellenben az angol
kormány kedves és tisztelt ügynöksége, a
Reuier. siet befolyásolni n közvéleményt,
megadja a hangulatot, amellyel a nagy
írásművet fogadni kell és hogv e téren teljes iegven a sikere: közfii az amerikai sajtónak, a háború szintén becstelen váirnszedöinek, véleményét. Ugy látszik, a háborús
uszítás kényelmes csataterén az első sorokba Amerikát kell már küldeni, ha lega'ább
ezen a téren akarnak elérni ma már bizonyára csak ideig-óráig tartó sikert katonai
sikerekkel dicsekedni nem tudó európai ellenségeink. Erre vaM a Reuter-ügynökségnek az a jelentése is, hogv az EgyesiiltÁllantok válaszát az antant
valamennyi
fővárosában egyszerre fogják közzétenni.
Már abból, hogy Anglia ennyire hangulatkeltésre dolgozik, következtetni lehet
arra, hogy a válasz nem kedvez a béke
ügyének. A pápai békeakció ilven kudarcát — a komoly és tisztes béketörekvések
ujabb vétkes és becstelen meghiúsítását •—
bizonyára megdöbbenéssel látia Európa
egész népe, A nyugati országokban kétségtelen sikerrel tudják ezt a megdöbbenést
elfojtani és elleplezni, de nálunk semmi
szükség az ilyen manőverekre, mert mi
hátsó gondolat nélkül, szentséges áhítattal
sóvárogjuk a békét, az Htjából eltávolítunk
mindent, ami akadályául szolgálhatna annak. hogy minél előbb beérkezzék, mi nem
akarunk hódítani, bárkit is megfojtani vagy
életképtelenné tenni, mi elértük célunkat,
amikor megmutattuk, hogv életerősek
és
letörheterlenek vagyunk, messze liesegettük a piszkos dögimadarakát és most hívjuk
a békét, rebesgetjük a békét, váriuk a békét. ajánljuk — és tartjuk az ajánlatunkat,
akárhogy pukkadnak az ellenfeleink — a
békét.
A hatalmak koncertjében a szónak akkor van ereje, ha mögötte szuronyok erdeje
fénylik. A pápa ilyen értelemben jóideje
nem nagyhatalom.
Békekezdeményezését
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bizonyára ezért fogadták sokan skepsissei.
Mégis gondolni lehetett, hogv annak a
piegközelithctetlen magasságban álló lelki
hatalomnak, amelyet a pápa képvisel, ha
•megnyilatkozik, lesz hatása, kiíiönösen a
mikor békeasztalhoz hívja meg a tárgyaló
feleket. Azoknak volt igazuk, akik nem
hisznek a lelki hatalmakban. A pápának
legelőször Wilson válaszolt, akinek sikerült egy időre ismét eltemetnie a népek
békereményeit, neki, aki a népek önrendel-
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kezési jogát hirdette. És a francia, az angol, az orosz, a német és a magyar polgárság és munkásság pusztulhat, veszhet tovább. A háború csak szántsa fel teljesen
Európát. Miért? Hogy né'hánv lelkiismeretlen diploma!a agyarkodhassék tovább, néhány politikus, kire úgyis a Qrev kolléga
sorsa leselkedik, kitolhassa niból a felelősségrevonás keserves napját és az extanár
ur népe keressen még néhánv milliárdot,
íme Amerika a tűzvonalban!

(jörz terüklén vereségük harci szünetre
kényszeritette az olaszokat.

- A 14-ik csatanap fegyvereink győzelmével végződött.
- Triesztet ellenséges repülők ismét megtámadták. BUDAPEST, augusztus 31. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Triesztet tegnap
délben az ellenséges repülök negyedízben
támadták meg anélkül, hogy említésre méltó károkat okoztak volna. A Karszt-fensikon aránylag nyugalom volt. Görz területén az olaszokat utolsó támadásaikban
szenvedett veszteségteljes vereségük harci
szünetre kényszeritette, amit mi arra használtunk fel, hogy egyes még megmaradt
ellenséges fészkeket
kiemeltünk Kaitól
északra. Miután reggel az ellenség egyes
részleges rohamai után nappal szintén nem
került sor nagyobb harci cselekményekre,
annál féktelenebből vetették magukat ujbói
az olasz hadosztályok a már emiitett szakaszok közt húzódó harci vonalra, a Podle
Scenél, Madoninál, Brltofnál lévő állásainkra és a 7 napja az Isonzo-viadal középpontjában álló Monté san Gabrielere. Az
ellenség rendkivül makacsul egyik támadását a másik után intézte.
Az Ausztria

és Magyarország vala-

mennyi részébői való csapatkötelékek vitézségének és kitartásának volt ismét köszönhető, hogy az ide-oda hullámzó csatában összes állásainkat győzelmesen megtartottuk. Az órák hosszat tartó közelharcban csapataink újból csalhatatlan bizonyságát szolgáltatták férfias fegyelmüknek,
harci erkölcsüknek és az alapos kiképzés
eredményezte vitéz magatartásuknak. Állandó friss támadó szellemtől áthatva osztagaink este Britofnál, amidőn az olaszok
rohamaikkal némileg felhagytak, 3 olasz
tisztet, 110 főnyi legénységet és 2 géppuskát hoztak be az ellenséges árkokból. A
csata 14-ik napja is a siker nlapja volt tehát csapataink számára.
Karinthiában nem volt különösebb ese.
mény. A déltlroli határon, Bazonától északnyugatra az ellenségtől elragadjunk egy
támaszpontot. Az olaszok közül, aki a háborúban nem veszett oda, azt fogolyként
vittük el.
A VEZÉRKAR FÖNttKE.

Az Artoisban elragadták az angoloktól
területi ngereségüket.
BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadi-

ták az ellenség kezéből.
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összetűzésekre

került a sor:

Verdun

állásaink előterében nagyobb számú angolt

előtt a romboló tűz a Maas mindkét partján

fogtunk el. Az Artoisban Monstől északra

este ismét erős tüzérségi harcba ment át,

helyi harcok fejlődtek, amelyek a sötétség

anélkül, hogy eddig ujabb támadásra ke-

beálltáig tartottak.

rült volna a sor.

Le Gateillettöl délnyu-

gatra vadász századok az angolok legújabb
területi nyereségének egy részét kiragad-

LUDENDORFF, első föszállásaiester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály

- *-U WwilfcM

'vV..

>
V

UtLMAÖÍABÜB8Zi.G.

Csapataink szétromboltak orosz árekm (Iveket.
BUDAPEST, augusztus.31. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Kelet Ka Hc iában
Schlanál rohamcsapaíalnk sikeres előretörést Intéztek az ellenség árkai ellen.
A VEZÉRKAR EÖNÖKE.
BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Dimaburgfól északnyugatra
IlluxtnáJ orosz portyázó osztagok tüzelés
védelme alatt élőretörtek. Árckvédö legénységünk visszaverte az ellenséget. Épp

oly eredméníytelenek voltak az oroszok vállalkozásai a Naroc-tónál is. Soalamál né
hány századunk átkelt a Zbrucon és betöri
az oroszok áMsaifoa és az árokmüveik stzétirouibolása után foglyokkal és zsákmánnyal
tért vissza a folyón keresztül.
A Dnyeszter és a Duma közöli a helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első főszállásmésíet.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

ö t fagu direktórium Oroszországban.
PÉTERVÁR, augusztus 31. Politikai körökben makacsul híresztelik,
hogy a jelenlegi kormányt egy öt
tagú direktórium fogja felváltani.

amely az alkotnia uyozó gyűlés
összejöveteléig a végrehajtó hatalmat gyakorolni fogja.

magának a német népnek olyan döntő
próbája akarata és szándéka erősíti meg,
amit a világ többi népei is elfogadhatnak.
Nekünk meg kell várnunk a központi
hatalmaik nagy népei szándékainaik uj
próbáit. Adja Isten, hogy ezt a próbát
mihamarabb és oly módon ajánlják fel,
hogy az összes népekinek a német nemzet jóhiszeműségében való bizalmát és
a békés megegyezés lehetőségét helyre
áilitsa.

A washingtoni orosz követség nyilatkozata
Wilson válaszáról.
Stockholm, augusztus 31. A washingtoni orosz nagykövetség a következő nyilatkozatot tette közzé: Az Egyesült-Államoknak a pápa jegyzékére adott válaszát
ml, oroszok, a legnagyobb politikai okosságnak tekintjük. Ez a válasz teljesen egyezik az orosz nép szándékaival és azzal a
nyilatkozatta!, amelyet az idelgieues orosz
kormány e tárgyban tett. Ennek az állatni

okiratnak lelkesítő szavai Ismét rámutattak azokra az alapvető célokra, amelyekre
a demokratikus népek szövetsége törekszik. Wilson válasza megkönnyíti a német
népnek a demokrácia útjára való lépést és
hatásosan mutat rá a demokrácia végső
győzelmére. A német kormány milltarlztmtsa és imperlallsztikus törekvései ezzel
ujabb vereséget szenvedtek.

Wilson nem tárgyal békéről a mai német kormánnyal.
— Amerikai és angol lapok Wilson válaszáról. —
Stockholm, augusztus 31. A Reutertigynökség jelenti: Az Egyesült-Államoknak a Vatikánhoz intézett válaszjegyzékét
az antant valamennyi fővárosában egyszerre fogják közzétenni.
Wilson válaszáról az amerikai lapok
a következőképpen vélekednek:
A Newyork Herald irja: Wilson visszautasítja a pápa békejavaslatait és az elutasítást olyan szavakkal indokolja meg, amelyek visszhangozni fognak az egész világon. Neon lehet béke és nem lehet megegyezés a poroszsággal és a békét nem lehet
felépíteni oly gyenge alapra, mint amilyen
a mai német kormány szava. Wilson válasza felelet nemcsak a pápa szózatára, hanem felelet a porosz béke előharcosainak is.
A World igy ir: iA választ néhány szóban
össze lehet foglalni: Nincs béke a porosz
autokráclával! Ez a válasz uj figyelmeztetés a német néphez, hogy törje szét bilincseit.

tárgyaló feleiket, akiknek szava épen anynyft ér, mint a mienk, nem cserélhetjük ki
véleményeinket a béke asztalánál. Ellenkező esetben a tárgyalások eredménye nem
lesz egyéb értéktelen papirhalotmnál. A
Daily Chronide irja: A hadviselők legönzetlenebbikének válasza hálás visszhangot,
fog kelteni nemcsak a szövetségeseknél,
hanem az egész világ szabad és leigázott
demokráciájánál is.

Anglia fontos elhatározás
előtt.
BÉCS, augusztus 31. Svájci lapok londoni jelentére szerint György angol király
az utóbbi Időben több ízben fogadta Líoyd
Georget. Ugy látszik, hogy a jövő héten a
pápa békelépése kapcsán fontos elhatározások várhatók.

Wilson jegyzéke nem elutasító.
LUGANO, augusztus 31. Az angol követ tegnap délután a pápai államtitkári hivatalban átnyújtotta az Egyesült-Államoknak a pápa békejegyzékére adott válaszát,
amelyet Lansing államtitkár irí alá. A válasz nem olyan mereven elutasító, mint a
hogyan azt a tegnap közölt kivonat feltüntette és végezetül ezt mondja:
— Németország jelenlegi kormányának a szavát nem lehet tartós garanciának elfogadni csak akkor, ha ezt a szót
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A Sun a kővetkezőket irja: Amit
Wilson annak idején első hadi nyilatkozatában mondott, hogy „mi nem harcolunk a német néppel, csak annak kormányával," — azt most élesebben irjia körül.
Legjellemzőbb és legélesebb mondat a
következő: „Németország mostani kormányzóival mi nem állhatunk szóba, csak
akkor, ha a német népakarat támogatná."
Végül kijelenti, hogy nem szabad olyan
békét kötni, amely lehetővé teszi a német kormánynak, hogy újból kardot rántson, vagy amellyel Európa egy részét, a
mely most tehetetlen velük
szemben,
segitség nélkül veszni hagyjuk. Lehetetlen Németország bűneit
megbocsátani
abban a reményben, hogy m e g fog javulni.
A Newyork Times szerint a német
nép elérheti, hogy mi vele a békekonferencia asztalához iiljiink. ha igazán akarja.
De mindaddig, aniig nem ad nekünk olyan

Japán visszautasította a pápa
békejavasfatát.
Genf. augusztus 31. A Le Journal jelenti, hogy a japán kormány visszáutasitó választ adott a pápa jegyzékére.

Az antant válasza hasonlít
Wílsonéhez.
Hága, augusztus 31. A londoni sajtó ugy
íegja föl Wilson válaszát, amelyet a pápa
jegyzékére küldött, mint a pacifisták
vereségét. A hágai Vaderland ezt irja: Wilson
válaszának az a passzusa, amelyben írfrndaddig visszautasítja a Németországgal való
tárgyalást, amig a birodalmi kormány neftn
képviseli a nép akaratát, véget vet a gyors
bekébe vetett
minden reménységnek.
Bár
Amerika önálló választ küldött, mégis kétségtelen, hogy előzetesen tanácskozott szövetségesével, tehát feltehető, hogy az antant válasza is hasonló lesz.

Katonaság kergette széf
a finn képviselőket.
— A régi képviselőházban tartottak
tartomángggölést. —
Stockholm, augusztus 31. A Pélervári
Távirati Ügynökség jelenti: Tegnap délután
mintegy száz szocialista
tartománygyülési
képviselő és néhány más párthoz tartozó
képviselő be akart hatolni a finn tartománygyiilés épületébe, a katonaság azonban megakadályozta ebben őket. Mmner, a tartománygyülés elnöke meglátogatta a főkormányzót és tiltakozott az ellen, hogy a finn
tartománygyülés összeülését megakadályozzák. Az elnök ezt a rendszabályt törvénytelennek mondotta. A főkormányzó megígér-,
te, hogy az elnök tiltakozását az ideiglenes
kormány tudomására fogja hozni.
Melsingfors, augusztus 31. A Reuterügynökség jelenti: Az orosz csapatok, amelyek a finn tartománygyülés épületét megszállták volt, megakadályozták a képviselőket, hogy az épületbe belépjenek. 79 szocialista képviselő a régi tartománygyülés
épületébe ment és 14 szavazattal 35 ellen
határozati javaslatot fogadott el, amely kimondja, hogy a tartománygyülés a törvénynek megfelelő módon ülést tartóit.

X
Szeged, 1917. szeptember i.

DÉLMÁtí Y ARORSZ Aü

5zeged gabonát vásárol az ellátatlan lakosság részére.!
— Az Országos Közélelmezési Hivatal rendelete a városhoz. — Biztosították Szeged szénellátását, — Olcsó uzsonna a kioszkban. —
(Saját tudósítónktól.) ,Aa Országos Közélelmezési Hivatal elnöke körrendeletben
értesítette Szeged hatóságát, hogy engedélyt ad a városnak arra. hogy az ellátatlan
lakosság részére a Haditermény Részvénytársaságtól beszerezhessék gabonaszükégletüket. A körrendeletet a megtett intézkedésekkel egyben a közélelmezési tanács péntek
déli ülésén mutatta be Balogh Károly, a
közélelmezési hivatal vezetője. A leirat a
következő:
A városok túlnyomó többsége a gabonabeszerzési rendelet alapján kivételes engedélyt kért arra, hogy a város lakósát lakóhelyükön kívül is vásárolhassanak házi
szükségletükre gabonát. A kérelmet általánosságban azzal indokolták, hogy a városok
területén az összlakosság ellátására szükséges gabona nem álli rendelkezésre, ennek
következtében telhát a lakosság elesn'k
attól a lehetőségtől, hogy a gabonabeszerzési rendeletben megengedett havi 12 kilogramm gabona-fejkvótát igénvbevöhesse, ezáltal pedig egyrészt aránytalanság álllai a
be a saját helyi termeléssel biró és a helyi
termeléssel nem biró városok ellátása között, másrészt egy-egy városon belül is a
•lakosoknak az a része, amelynek szükségletét a város termelése még fedezte, kedvezőbb helyzetben volna azoknál, akiknek a
helyi termésből már nem jutott. Ezeket az
indokokat az egyenlő ellátás
szempontjából
nézve a magam részéről méltányosnak
találtam. Figyelemmel azonban azokra az érdekekre, amelyek a hadsereg és egyéb köz^
szükségleteknek gabonával való eliátásáih: z
fűződnek és amelyek veszélyeztetése nélkül
a vásárlás', jognak ilyen terjedelmű kiterjesztése el nem képzelhető, figyelemmel továbbá arra is, hogy a vásárlások tóvárit
módja mellett — amint annak jelenségei
nagymértékben mutatkoznak. —• a gabona
visszatartása és tiltott magasságú árak követelése állanak be: a kérelmeket ilyen alakban teljesíthetőnek nem találtam. Minthogy
azonban a városok lakosságát a 12 kilogrammos fejkvóta 'Igénybevételének lehetőségétől elzárni nem kivánoin, meee tgedem
ugyan, hogy a városi lakosság
ei'átására
más, a város határán kiviil álló terület gabonája vásároltathassák,
azonban
kikötöm,
hogy a vásárlás csak a Haditermény
Részvénytársaságtól
történhetik.

felelő lisztmennyiségre lehet joga. amely
mindenesetre az eddig megállapított fejenkinti és havonkinti 7 kiló liszt mennyiség t
tekintélyesen meg fog.ia haladni.
Balogh Károly a rendelettel kapcsolatosan a következőket mondta:
— Azokat, akik mint termelők, vagy
eddigi vásárlásaik révén, vagy bármi más
módon el vannak látva, a szükséglet összeírásánál és megállap'ltásánál figyelembe venni természetesen nem fogjuk. Akik vásárlási
igazolványt kaptak, csak akkor veszik föl a
jegyzékbe,
ha igazolványukat
visszaadják.
Éppen ezért fölhívást fogok intézni a közönséghez, hogy akik vásárlási
igazolványt
váltottak ki, de arra vásárolni nem tudtak,
igazolványaikat 8 napon belül szolgáltassák
be u közélelmezési hivatalhoz. Akik kevesebb
gabonát vásároltak, mint amennyire igényük
van, azoknak a tová'bbi jogos mennyiségit
a város fogja beszerezni. A munkákat egyéh
icént niár megkezdettük.

A rendelet további részében azokat a
módozatokat sorolja föl. aműlvek mellett a
vásárlás megtörténhetik. Preeizirozza a
rendelet azt 'Is, hogy kiknek a részére
sá/rolható gabona. Azokról, akiknek a város
gabonát vásárol, szükségleti kimutatást kell
készíteni és ezt — részletesen indokolt jelentés kíséretében — fel kell terjeszteni az
Országos Közélelmezési Hivatal el nőikéhez,
aki aztán sürgősen intézkedni fog a szükséges gabonamennyiség kiutalása iránt. A
rendelet ezután a következőket mondja:
— A szükségletként jelentkező gabonamennyiség három havi részletének megfelelő
lisztkészletet a Haditerménv utasításomhoz
képest köteles lesz a város rendelkező ére
haladéktalanul szállítani. Köteles továbbá
Ihavontónt egy-egy havi készletet s intőn
lisztben olyan módon szállítani, hogy a városi lakosság részére a városban
mindenkor legalább két havi lisztkészlet álllon rendelkezésre.
— Minthogy a lakosság számára a vásárlás a Haditerimény részéről szemes terményben történik, minden ellátatlannak önként érthetőleg a haVi 12 kilós gabonamenyi
nylségből a vámörlés alapján nyerhető meg

A közélelmezési tanács pénteki ülésén
Balogh Károly jelentette, hogy sikerült a
város közönségének
szénellátását — legalább részben — biztosítani,
összesen 250
vaggon szenet iedezett föl a város megbízottja. Ebből a mennyiségből 200 vaggon
porosz szén és ötven vaggon magyar. A
szén ára tekintetében majd csak a szállá sok megtörténte után történik intézkedő .
A szénszállítás szeptemberben már megkez
dődikj ha csak közben meg nem történik a
szén lefoglalása. Ezt azonban várni nem
lehet. Ha a szén megérkezik Szegedre, a
hatóság jegyrendszer alapján fogja azt elosztani. Egy család viszonyaihoz képcsi
10—20 mázsa szénre tarthat igényt. A szén
megérkezését hirdetményilcg fogja a ha álság a közönség tudomására hozni.
A közélelmezési hivatalnak nagyon élen
revaló ága kezdte meg néhány nap ek'Ut
működését a Stefánia-sétányon levő kioszkhelyiségében. Délután 5 órától este 7-ig
korai vacsorát szolgáltatnak ki a közönségnek megjepően olcsó áron. A korai vacso: a
tejtermékekből áll, igy aludttejből. Az aludttejet 2—3 deciliteres adagokban, 30—40 f r lérért szolgáltatják ki. Kenyeret azonh.n
csak kenyérjegy ellenében lehet kapni.

LEGÚJABB.
SAJTÓSZÁLLÁS: (Esti jelentés.) Az
Isonzónál két hétig tartó szakadatlan harcok után a mai napon a herei tevékenység
csekély volt.
PÉTERVÁR: Kelet- és Középszibériában óriási erdőégósek vannak. Irkutz kormányzóság fenyőerdőiriek legnagyobb része iángokban áll. A Lenan folyón, amelynek mindkét partján pusztít a tűzvész, meg
kellett szüntetni a hajózást.
ATHÉN: A kamara többsége elhatározta, hogy vád alá helyezik Ouniarisz volt
miniszterelnököt, amiért megkötötte Németországgal a nyolcszáz milliós kölcsönt
és átengedte a német és bolgár csapatoknak a Keletinacedóniáhan levő Ruppelerődöt.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti,
hogy dr. Kiihlemarni küfliigyi államtitkár ina
este Bécsbe utaz t, hogy bemutatkozó láa gatást tegyen.
ZÜRICH: Az o'asz határról jelentik,
hogy az olasz tartalékcsapatokat 'szakadatlanul éjjel-nappal szállítják a frontra.
Ebből arra következtetnek, hogy Cadorna
minden körülmények között be akarja fejezni a háborút és a döntést most akarja
elérni.
STOCKHOLM: Pétervári
jelentések
szerint Kerenszki és Kornilov között fennálló nézeteltérések annyira elmérgesedtek,
hogy Kornilov lemondással fenyegetődzik.
A viszályt Moszkvában, az állainkoníereiicián avval simították el, hogy Kerenszki
kijelentette, hogy a jövőben nem fog beleavatkozni a főparancsnokság hatalmi körébe.
HÁOA: A Times szerint a legutóbbi
verduni csatában a Maas mindkét oldalán
15 mértföldnyi területen több, mint ezer
francia üteg működött.
BERLIN: A Wolfí-tigynökség jelenti
31-ikén este: A helyzet változatlan. .
BÉCS: Lukov bolgár vezérkari főnök
ma Bécsbe érkezett. A .pályaudvaron Arz
vezérkari főnök fogadta.
BERN: A Buud munkatársa jól .értesült forrásból jelenti, hogy Lenin Oroszországban tartózkodik. Egyáltalán nem gondol arra, hogy külföldre menjen, inert az
ö szerepe még nem ért véget.

Csapataink megállították az olasz
előnyomulást.

Visszavert szerb és angol
támadás a Doiran-tónal.

Litgano, augusztus 31. A Secolo ezt írja:
Nagy magyar .és osztrák csapaterősítések. melyek tartalékállásokból és az orosz
frontról érkeztek, kezdik hatásukat
éreztetni a csata lefolyására. A magyar és osztrák
isonzói hadsereg jobbszárnya egv hetes bénaság után kezd erőre kapni, az áttört front
ismét szilárdul. Minthogy a terep nehézsége
nem engedi meg nekünk nagyobb tömegek
alkalmazását és az áttörés, teremtette zűrzavarban előbb uj utánpótlási vonalakat kel!
berendeznünk, a további előnyomulás
egyelőre lehetetlen.

BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: Nagy
hőségben tovább tart a fokozott harci tevékenység. Dobbopoljenél sízerb osztagokat
a Doiran-tótól délnyugatra pedig angol
zászlóaljakat súlyos veszteségeik mellett
visszautasítottunk.
LUULNUORFF, első főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, augusztus 31. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: A helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE.

X
Szeged, 1917. szeptember í.

Épitessen a város családi
házakat a tisztviselőknek
és munkásoknak,
— Somiyódy István indítványa. —
(Sajót tudósítónktól.)
Somiyódy István
táblabíró pénteken a következő indítványt
adta be a szeptemberi közgyűléshez:
Tisztelt Közgyűlés! A hosszú háború rettenetes áldozatot kivánt a haza minden fiától!
Áldozatot a fronton küzdőtől; áldozatot a
front mögött, — idehaza — küzdőtől! Ezt az
áldozatot, ezt a szenvedést, ezt a nélkülözést
lehetőség szerint jóvá kell tenni. A jóvátételt
célozó népjóléti intézmények egész sorai, amelyekből ezúttal csak a munkáslakás és a tisztviselők családi háza építésének ügyével óhajtok foglalkozni.
Ezzel az üggyel már most kell foglalkozni, hogy a harctérről hazaérkezők lássák,
hogy aiuig ők a csatamezőn küzdöttek, addig
az ittkonmara-Jottak róluk is, családjukról is
gondoskodtak, másrészt pedig még azért is,
hogy a háború befejezése után hazatérő sok
százezer embernek rögtön legyen koreset-forrása, legyen a mindenféle foglalkozásúnak
munkája és legyen a családjának egy kiesi
hajléka, amelyet magáénak mondhat, és ahol
kipihenheti fáradalmait szerettei körében. Ili
szen a példaszó is azt mondja: „kétszer segit
az, tiki rögtön segit!" Tehát már most kell
gondoskodni arr^l, hogy a háború-sújtotta
köztisztviselő, munkás és rokkant katona cs>aIád ja részére építtessen Szeged város munkás
és tisztviselő lakásokat és családi házat és pedig a lakásépítési állandó bizottsággal együtt
és azt az illető vagyoni erejének megfelelő
•előállítási összegen, tőke-kamat törlesztéssel
bocsássa az érte jelentkező család tulajdonába.
Tekintve a magyar embernek földhöz, a
röghöz való szeretetét és ragaszkodását, nines
semmi ami kedvesebb lenne, ami nagyobb és
őszintébb hálát tudna kiváltani a magyartisztviselő, munkás és rokkant katona szivéből, mint a családi ház, mint a kis darab föld,
amelyet a maga jogos tulajdonának vallhat,
ahol gyermekeit békésen felnevelheti. Az építésnél természetesen kell, hogy a főcél az ólcsóság legyen. Kell, hogy mindeu jelentkező
— figyelemmel foglalkozására, társadalmi állására, gyermekei számára, — olyan árban
kaphasson lakást, vagy családi házat, amely
az ő vagyoni erejét meg nem haladja, mert
elienesetbon az ogész mozgalom céltalan.
Ennek a célnak szem előtt tartásával —
leghelyesebb ha Szeged város oly területet,
oly telket jelöl ki az ópitésre, amely már saját tulajdona, s már rendezett utcában fekszik, továbbá a szükséges építési anyagot
nagy tömegben árlejtés utján, lehető olcsó
áron szerzi be és az építést a mérnöki hivatal
vezetése és felügyelete alatt házilag végezteti.
Ilyen eljárás mellett kerülne a családi ház
építése a legkevesebbe, s a legolcsóbb árban
jutna a jelentkező és reá szoruló család tulajdonába.
A köztisztviselő családi házak helyéül
igeu alkalmas a rendezett utcák mellett fekvő,
m- semmi célt nem szolgáló, parlagon heverő
„Lcr'iuer-tér", amely minden egyéb, csak az
rum a minek szánták, tudniillik: sétány; továbbá o célra alkalmasok a város belterületéhez közel fekvő a már a város tulajdonát kólező egyéb iires telkek. A telek kiválasztásánál
egyébként figyelemmel kell lenni arra, hogy
csak olyan utcákon legyenek, amelyek már
burkolattal, csatornával, viz-, gáz- és villanyvezetékkel el vannak látva, mert ezek bekapcsolása nem sokba kerül, ellenben ezeknek az
épités alkalmával való létesítése tetemesen
emelné az építési költségeket, már pedig ezek
nélkül ma tisztviselő részére modern ház nem
•pitbető,
,

A munkás és bokkant-katona családok részére építendő családi házak pedig minden
városrészben, — a belváros kivételével, a váras az árvaszék, vagy a középi tési alap tulajdonát képező üres, parlagon heverő telkeken
lennének építendők. Minden városrészben vaaf
annyi iires telek, hogy azokból lehet válogatni.
Szerencsétlen gondolat lenne a családi
házakat egy területen, valahol a város belterületének határán kivül építeni fel, mert, éppen sennni szükség nincs arra, hogy Szeged
város úgyis nagyra szabott belterületét, amig
ez teljesen beépítve nincs, ujabb területek hozzácsatolásával nagyobbítsuk. A családi ház
vételára — levonva a hozzájárulási összeget —
az ingatlanon a város javára telekkönyvileg
biztositva lenne, a jelentkező és birtokba vevő
család pedig tőkekamat törlesztéssel fizetné
le. Mindezek alapján indítványozom, mondja
ki a közgyűlés, hogy a szegedi köztisztviselő,
munkás és rokkant katona családok részére
111 gfelelő lakásokat, családi házakat építtet a
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Zonzon.
Dráma 4 részben.
Irta: Bernstein Henry.

A budapesti Mozgókép-Otthon
szezonnyitó attrakciója.
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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.
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Lakásépítési Állandó Bizottsággal egyetértve,
A szükséges építési anyagokat nagyban árlejtés utján szerzi,he, az építést a városi mérnöki
hivatal vezetése,, tervei és felügyelete mellett
házilag végezteti, a köztisztviselők részéra »
belterületen levő, váras tulajdonát képező üres
telkeken, igy a „Lechner-tér" felosztásából
származó telkeken; a munkás és rokkant katona családok részére pedig külön-külön, mlndn városrészben, a város tulajdonát képező
üres telkeken építteti a. családi házakat és végül a jelentkező család, a vételárat tőke-kamat
törlesztéssel köteles fizetni, s e célból sürgősen
érintkezésbe lép a Lakásépítési Állandó Bizottsággal.
HiiMinnunimmMnHnmnauuiiuiuiiai

Uj javaslat készül
a népjóléti minisztérium felállításáról.
(Budapesti tudósítónktól.)
A csütörtöki
.minisztertanácson, amely a kormány tagijainak egész délutánját lefoglalta, túlnyomó
részben az uj minisztériumok szervezésével
összefüggő kérdéseket tárgyalták. A beható
megbeszélések során kiderült, hogy a népjóléti minisztérium,
amelynek szervezetére,
(hatáskörére és működésére nézve gróf Batthyány Tivadar még a minisztertanács előtt
behatóan tárgyalt Wekerlével. nem kezűhat meg szervezetének
kiépítését, még kevésbé a működését, amig az uj minisztériumok felállításáról rendelkező 1917 évi ll J .k
törvénycikket megletető irányban nem módosítják.
• A népjóléti tárca évi budgetjét a mostani törvény ugyanis tudvalevőleg százezer
koronában állapította meg,. A minisztertanács egyöntetűen arra a véleményre jutott,
hogy ezen a pénzügyi bázison a népjóléti
minisztérium soha njeg nem kezdhetné mükö'dését abban a szellemben, ameiv fontos
ügykörének megfelel.
A minisztertanácson megállapodás jött
leire abban az irányban, hogy a népjóléti
minisztériumnak megfelelő szervezeti apparátusa legyen. Ennek költségei nem illeszthetők be az 1917. évi 11. törvénycikk első
szakaszába. Ezért törvényjavaslat
készül az
1917. évi 11. törvénycikk oly értelmű módosításáról,
hogy a szociális minisztériumot,
amelynek ügyköre és adminisztratív hálózata előreláthatólag a legnagyobb lesz valamennyi miniszteri resszort között,
megfelelő szervezeti bázison lehessen
felépíteni,
A törvényjavaslatot gróf Batthyány Tivadar
dolgozza ki.
A miniszteri tanácskozás éppen ezért
nem is tárgyalta le a népjóléti
minisztérium
hatáskörét, bár azokon a megbeszéléseken,
amiket Batthyány Wekerle konmányelnökkcl folytatott, csaknem teljes egészében tisztázódott ez a kérdés Is. Körülbelül elhatározott dolog, hogy a népjóléti tárca fel fogja
ölelni az egész
közegészségügyet,
a házigondozás nagy komplexumát, a rokkantkérdós szerves intézését, az anya-, gyermek- és
csecsemővédelmi
ellátását,
az össze mimkásiigyekeí, a szegényügy
állami
kezeléséi,
az állami és magántisztviselők
jogviszonyának végleges tisztázását, a
szakszervezetek
szociális védelmét és ellenőrzését, a sztrájk•
ügyeket, a lakáskérdés gyökeres rendezésé:,
az állami munkaközvetítésnek olvan mértékű kiépítését, amilyet a mai rendkívüli helyzet követel s mindazokat a népjóléti kérdéseket, amelyeket a világháború felszínre vetett.
Előreláthatólag a parlament első munkaszakasza alatt, a választójogi javaslattal
egyidejűleg a népjóléti minisztérium uj szervezete is tárgyalás alá kerül.

POLITIKAI HÍREK.
— Budapesti tudósítónk telefon jelentőse. —
(Miniszterek utazása.) Földes Béla vasárnap a beteg Apponyi látogatására Eberhardra utazik. — Mezőssy Béla fetdmivelési miniszter Gyöngyösre utazott.
(A Wekerle kormány bemutatkozása)
Szeptember 11-én, kedden a képviseöház
három napra megszakítja nyári szünetét.
Ezen az illésen Wekerle Sándor miniszterelnök előterjeszti programmiát. Utána az
egyes pártok szónokai szólalnak fel. A munkapárt részéről eddigi megállapodás szerint
Teleszky János volt pénzügyminiszter, az
alkotmánypárt részéről gróf Andrássy Gyula, az egyesült függetlenségi és 48-as párt
részéről Szentiványi Árpád vagv ZlTszkv
István, a Károlyi-párt részéről Károlyi Mihály gróf, a Demokrata-párt részéről Székely Ferenc, a Kisgazdapárt-részéről nagyatádi Szaló István szólal fel. Wekerle addig, ainig programlmját elő nem terjesztette,
nem folytat formális tárgyalásokat az egyes
pártokkal, csak puhatolózik. Kormányzaü.
programmja az előtérben álló politikai kérdéseken kívül felöleli az ország legfontosabb
és (legsürgősebb pénzügyi és gazdasági kérdéseit. A kormányhoz közelálló körök véleménye szerint Wekerle programmja méreteivel és súlyával a Ház niinden oldalán
tetszéssé' fog találkozni. Mikor a pártok
hangulatáról tiszta képe lesz, belefog a tát-'
gyalásokba, melyekkel a Ház normális munkaképességét kívánja biztosítani. A Weker,
le-kormány szeptemberben nem terjeszt be
törvényjavaslatot. Októberben a választójog
kérdésével együtt sorra kerül a hadisegéíy
felemelése, az uj építkezés1; programm és
az jndemnitás, amelyet Wekerte nem négy,
hanem hat hónapra fog kérni.
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Az orosz katonaság Kornllov
ellen.
Stockholm, augusztus 31. A katona- é*
munkástanács magatartása következtében
azok a remények, amelyeket a konferenciához fűztek az oroszországi közállapotok javulása szempontjából, megsemmisültek. A
forradalmi elemek továbbra sem akarnak
tudni semmit arról, hogy milyen megsemmisítő következményéi lehetnek Oroszország katonai vereségének. Amikor Kornilov
tábornok a moszkvai konferencián a szónoki
emelvényre lépett, a konferencia többsége
felállott helyéről és ugy üdvözölte, csupán
a katona- és munkástanács taglói, valamint
a katona! kiküldöttek maradtak ülve, bár a
karzatokon megjelent közönség folyton ezt
kiáltotta feléjük: Gyávák, árulók! A katonaés munkástanács tagjai azonban Kornilov
egész beszéde alatt ragaszkodtak előbbi
magatartásukhoz és óvakodtak minden tetszésnyilvánítástól.

Kerenszki Pétervárra érkezett.
Pétervár, augusztus 31. A Reuter-Ügynökség jelenti: Kerenszki visszaérkezett Pétervárra.

Ujabb 2 4 . 0 0 0 tonna elsülyesztése
Berlin, augusztus 31. A Wolff-Ugynökség jelenti: Az Anglia körül elzárt területen
ismét elsüllyesztettek tengeralattjáróink 24
ezer bruttotonnát. Az elsülyesztett hajók
között volt a Wisbech nevii angol ihajó, a
mely nagyon meg volt terhelve, valószínűleg kőszénnel, tffvábbá az Edina nevű hajó,
amely darabárut vitt Írországba.

Poinearé beszéde a

a harctéren.

békérbl

Gen, augusztus 31. Poinearé elnök a
háború kitörése óta első Ízben mondott
beszédet a harctéren. - Verdimnél ugyanis
személyesen nyújtotta át a becsületrend
nagykeresztjét Petain tábornoknak és ez
alkalommal keserű szavakkal emlékezett
meg a franciaországi belpolitikai nehézségekről. Kijelentette, hogy mindenki, aki az
antant-államok bármelyikében közreműköNémetországnak tesz szolgálatot. Poinearé
ezután a pápa békejegyzékével kapcsolatban azt mondotta, hogy Franciaország fáradhatatlan lesz hazája földjének védelmében és folytatni fogja a háborút addig, inig
tartós békét nem köthet. Elzász-Lothariti
gia kérdését nem tette szóvá az elnök.

Az orosz emigránsok nem térhetnek vissza Oroszországba.
Stockholm, augusztus 31. Az 'ideiglenes
orosz kormány ismét bevezette a halálbüntetést, még pedig nemcsak a hadseregben,
•hanem —• Kornilov kívánságára — a mögöttes országrészben is; a kormány azonban ezenkívül felfüggesztette még a gyülekezési és egyesülési szabadságot is, most
pedig Terescsenko Kerenszki határozott parancsára Visszavonta az általános amnesztiára vonatkozó ünnepélyes Ígéretet. Az
orosz kormány hivatalosan elrendelte, hogy
az orosz politikai menekülteknek nem szabad többé orosz területre lépniök. Ez a tilalom nemcsak azokra a menekültekre áll
fenn, akik Németországon át akarnak viszszatérni hazájukba, hanem azokra az eirtigránsokra is, akik eddig az antanthoz tartozó országokbn éltek és onnan akartak hazautazni Oroszországba.

Török hivatalos jelentés.
A Magyar Távirati Irodá-nak jelentik
Konstantinápolyból: A főhadiszállás jelenti
augusztus 30-án;
Kaukázus-front:
Meglehetős élénk kölcsönös járőrtevékenység. Az ellenség törekvése, hogy egy torpedónaszádról Vonába
szállítson partra, őrségünk ellenhatása következtében meghiusult. A védtelen várost
azután bombázták. A kórházat és néhány
más épületet megrongáltak. A kórházban
egy asszony megsebesült.
Szinai front: Augusztus 37-én két angol
század előnyomult Gihazától keletre lévő állásaink ellen, de tüzelésünkkel visszaűztük
és az ellenséget az akadályokig üldöztük.
A 28-ra virradó éjszaka az előterepen ütközet volt egyik járőrünk és egy angol rohamcsapat között. Az ellenséget visszavertük.
A 29-re virradó éjszaka kisebb puskatíizelés. Egy franda hajó védelme alatt nyolc
bandita Tartusinál partra akart szállni, de
tüzelésünkkel megakadályoztuk. •

Állóharcá alakul az isonzói csata.
Bécs, augusztus 31. Bár az olaszok még
mindig folytatják tömegtámadásaikat a bainsizzai fensik ellen, mégis ugy látszik, hogy
Podlescetől északra állóharccá alakult át az
ellenség offenzívája.
Megállapítható, hogy
itt már vége felé jár az olaszok erőfeszítése
s akciójuknak most már csak az a célja,
hogy az állóharcra menrtél kedvezőbb fron-

tot foglalhassanak él.

ocoo
A fürdőből
jövet őnagysága elragadó- gyermeki bájjal
panaszkodik, vagy mit tudom én minek minősítsem.
— Igazán, olyan túlzottak az emberek,
igazán! (Ezt az igazánt olyan hullámosan,
vontatottan kell kiejteni, hosszan elnyújtva a
végét.) Meglátogatott nyaralás közben a fiam
az önkéntes és nem akai'ták elhinni, hogy ekkora fiam van. I-ga-zán!
— Talán a fivére a nagyságos asszonynak?
— kérdezték.
— Dehogy fivérem. A fiam. Aztán akárhogy erősködtem, veszekedtem, mérgelődtem,
mégsem hitték el. I-ga-zán, mit szól hozzá t
H á t mit szóljak! Mélyen elmerültem s
próbáltam magamban megszerkeszteni a hely
z fképet. őnagysága szavai nyomán —. szokott túlzásaimat beleszámítva — igy képzeltom el az egészet:
— Ez a nagyságos bátyja?
— Oh, hogy is ne. A fiam.
— Ugyan ne csináljon rossz vicceket, ugy
sem hiszem el.
— Pedig elhiheti.
— Azért se.
— Egy perc gondolkozási időt adok, gyorsan határozzon. Na hiszi már?
— Soha.
A nagyságos asszony erre pofon veri » lovagot, akinek azonnal feldagad az arca.
— Maga piszok ember, hiszi-e végre?
A gavallér öt fogat kiköp, majd jeges borogatás után azt mosolyogja:
— Szó sincs róla.
Őnagysága fiatalabb korában a dí j birkózó
pályán működött, mostanában a halósági boltok előtt folytat gyakorlatot, — hirtelen nekiugrik a hitetlennek s irgalmatlanul gyomorba
hexolja.
— Hinni, hinni, mert agyonütlek!
— Mondjuk, hogy a mostoha fia. — nyögi
a szerencsétlen ember.
— Édes fiam, én hoztam a világra. Előtta
is volt egv leány, de nz még szopós korában
meghalt.
— Nem hihetem. Ha valahogy megtéboiyulnék s kiegyeznék a fiúban, a leányt sehogy
se vállalom. (Sir.) Ne tegyen tzerenesétlenue,
ismerje el, hogy csak tréfált a az önkéntes ur
a nagyságos asszony nagybátyja.
őnagyságát u makacsság ekkora fokának
láttára teljesen elhagyja a hidegvér, kirántja
egy vezérkari őrmester szolgálati kardját •
azzal puhitja a gavallért. Végül délcegen távozik, útközben figyelmezteti a fürdői mentőket:
— A parkban van egy hulla, seperjék öszsze. Majd megtanítom és az ilyen urakat,
hogy elhigyjék, amit mondok.
y
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— Edward Qrey él. Berlinből jelentik. A
Berliner Lokaílanzeiger, amely elsőnek közölte, hogy Edward Orey meghalt, helyreigazítja tévedését. Nem lord Edward Orey,
a volt külügyi államtitkár halt ímeg, hanem
egy másik Orey, aki vad-amikor Kanada kormányzója volt.
— A honvédelmi miniszter nem ad katonai munkaerőt a Fehértó kitisztítására.
A földmivelési minisztérium pénteken telefonon értesítette dr. Somogyi Szilveszter
polgármestert, hogy a honvédelmi miniszter
elutasította a katonai munkaerő kirendelésére Leadott kérelmet. A honvédelmi miniszter azt ajánlja, hogy rekviráljon a polgármester munkaerőt a fehértói csatorna kitisztítására. A polgármester az értesítésre
közölte, hogy minden épkézláb embert elvittek katonának, még a lovakat sem hagyták idehaza. Az itthoni munkaerők Dedig ezt
a -munkát elvégezni nem tudják. Amennyiben ezek ellenére sem kap katonai munkaerőt a hatalmas munka végrehajtására, a
felelősséget átiháritja magáról a hadseregre,
ha a szántóföldek viz alá kerülnek. A földmivelési minisztériumban megígérték, hogy
jóakaratú előterjesztést tesznek ez ügyről a
honvédelmi miniszternek.
— A gabonaátvételi bizottságuk megalakítása. A koimány gabonarendelete tudvalevőleg átvételi bizottságokra bizza a gabona
átvételét. Ezeknek a bizottságoknak megalakítására vonatkozó tervekkel már elkészült dr.
Somogyi Szilveszter polgármester, aki ebben
az ügyben szombaton délre értekezletre hivta
össze a külterületi tanítókat. Ezen az értekezleten meg fogják állapítani a gabona átvételének módozatait. A gabonaátvétel a cséplés
besfejezése után nyomban megkezdődik.
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Finom, fáradt és asszonyosan lágy ég
bucSrtztatja a. nyár szépségeit. Lassan és
lapodva már jön közénk az őszi fájó, szomorkás hangulata megpengeti néha szivünk
húrjait. Ha ráérnénk, ha ott élnénk a múltban: talán visszanéznénk elmélázva, emlékeket keresőn és ünnepelve búcsúznánk;
most azonban riadó-döbbenettel előremerodünk az őszbe, amely olyan sivár, fekete,
mint volt a három év előtti. És éppen olyan
ijedten nézünk szét, mint a három év előtti
szeptemberi hajnalokon, amikor először
éreztük a világlángolás fekete borzalmait,
Csak éppen a gondolatunk más most:
— Hát nem lesz vége sohasem már?
Szeptember . . . ilyenkor valaha iskolába
küldtük a gyermekeinket, akikkel most a
gránicok felé vonatok indulnak. Szeptem• b e r . . . valamikor uj remények lángja éledt
bensőnkben ezen a napon és bizakodó mosollyal készülődtünk tltáni küzdelmekre.
'Szeptember, régi szeptemberek, amikor még
élt az örömök anyja és nem duzzasztotta
jólét a Bánat sárga arcát! . . .
Az ég finom most is és meleg, mint a
szeretönk öle. És a fák levelei éppúgy aranyosra változnak, — a hervadó virágok illata is a régi még. Nagyisten. körülöttünk
minden: mint régen; és tényleg csak mi változtunk meg, akik összegörnyedve és apatikus beletörődéssel éljük napjainkat az elmúlásig; és végzetes eltompultságunkban
már eszmélni sem tudunk rá, hogy emberek volnánk, akiknek kezében minden hatalom. Csak sirunk és nézzük az elrobogó kato

KORZO MOZI
igazgató: VASS sAftDOR.

navonatokat, ahonnan katonasapkával kisdiákok integetnek.
(s. i)
— Kiamm János kitüntetése. A király.
mint a hivatalos lap pénteki száma közli,
Klamm János ny. ezredesnek, a szegedi hadkiegészítő kerület parancsnokságánál, a háború ideje alatt teljesített kitiinő szolgálata
elismerésiül a Ferenc József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménnyel adományozta.
— Szerdara h*Úsztatták a 46-osok áthelyezése ügyében a tanácskozást. Megírtuk, hogy dr. Somogyi Szilveszter polgármester péntekre értekezletre hivta össze a 48-os
kaszárnyában elhelyezett csapattestek parancsnokait, hogy velük a 46-osok Szegedre
való visszahelyezése ügyében tanácskozzék.
Ezt a tanácskozást báró Karg altábornagy
látogatása következtében péntekről el kellett
halasztani. A polgármester az u j értekezletet
szerdára hivta össze. — Ezzel az akcióval párhuzamosan folyik a társadalmi akció a 46osok visszahelyezése ügyében az aláírásokkal.
Nem lehetetlen, hogy királyi kihallgatáson
fogják kérni a 46-osok Szegedre való visszahelyezését.
— Öt varmegyében újból megnyílt a
telefonforgalom. A posta- és távirdajgazgatóság a hivatalos lap pénteki számában közli,
Temes, Torontál, Krassószörény, Szeben és
Hunyad vármegyékbe szeptember 1-től kezdve újra minden korlátozás nélkül lehet telefonálni és táviratokat küldeni.
— A városi hatósági mészárszék erőteljesen folytatja üzemét. Naponkint átlag két
marha kerül kiárusításra. A bét koronás húsnak természetesen nagy közönsége van. A drá
gább húst, amelyet a közönség kevé-sbé vásárol, a vendéglősök kapják. A hatósági mészár-

m
<m

Telefon 11-85.

Évadzáró előadások.
Szeptember 3-tól 14-lg zárva.
Szombaton és vasárnap

Dorltt Weixler és WaldetnAr Psylander

egyhangulag a

egy műsorban .

A házasság árnyéka
dráma 3 felv. a főszerepben Waldemár Psylander.

Dorltt lumpol
vígjáték 2 felvonásban a főszerepben Dóriit Welxler.
A 9 órai e l ő a d á s a K o r z ó m o z i nyári
lesz megtartva.

a,

<f>

Mtnednotl kapható j

UJ

helyiségében

Előadások szombaton 5, 7 és 9,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

I M I :

poder és krém mellett
nyilatkozik meg, mert
e két szer a női szépség
egyedüli
biztositéka.
Próbadoboz kor. 1.—
Nagy doboz » 2.50

Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K.,
[I. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér.

f. évi szeptember hó 15-ig
eredeti feltételek mellett Jegyezhetők a Szegedi Kézműves Banknál.
Előnyös lombardkőlcsön!

Szeged, 1917. szeptember 1.
szék addig még uetü fizetett rá üzemére. A
mészárszék körüli felügyeletet Seultéty Sándor városi főszámvevő végzi.
— Szegedi Iparosok a gyöngyösi tüzkáfosulíalfért. A szegedi ipartestület tagjai a
gyöngyösi tüzkatasztrófa károsultjai javára
870 K 60 fiilét gyűjtöttek, melyet az elnökség
ma továbbitott posta utjáu.
— Budapesten rekvi-áfnl focink a lakásokat is. Budapestről jelentik: Ugrón Gábor
belügyminiszter Az Est munkatársának nyilatkozatot tett & hadisegélyek fölemeléséről és
a lakáskérdésről. A belügyminiszter kiijelentette, hogy a hadisegély ügyét <\ parlament
összeilléséig közmegelégedésbe sikerül el inté&ni. Hon delet készül — mon dotta TTgron —
a lakáskérdés rendezéséről ; s. Az összes Budapesten tartózkodó idegeneket felszólítják,
liogy igazolják, hogy miért tartózkodnék Budapesten. Aki két hét alatt nem ad megfelelő
igazolást, eltávolítják a fővárosból. Szükség
esetén rekvirálni fogják a lakásokat is, vagyis
számba vesznek minden helyiséget. Az a terv
is fölmerült, hogy olyan intézményt és hivatalt, amelynek nincs okvetlen lakásra szüksége, üzlethelyiségekben helyezzenek el.
— Szegeden elfogtak egv tolvai áltiadnagyot. Pár nappal ezelőtt az aradi vasúti
állomás közelében levő Vaspálya szállodában
egy szélhámos alhadnagy garázdálkodott, aki
a szálloda szobáiba belopódzott és onnan több
mindent ellopott. Sikeres működése után a
nyomozó hatóságok elől elmenekült Aradról.
A tolvaj alhadnagyot a szegedi rendőrség elfogta. Kiderült, hogy Kosa Albert a neve, a
kolozsvári 62. gyalogezred tizedese, aki a ha re
térről került vissza Kolozsvárra, mint sebesült. Itt az egyik kórházban több lopást követett el, majd megszökött. Magával vitt. egy
hadnagyi ruhát is és ebbprt kezdte meg manipulációit. Kosát a szegedi rendőrség csütörtökön átkisértette Aradra, ahol a rendőrség
őrizetbe helyezte.
— Báeczv István — miniszteri tanácsos
A király rlr. báreiházi Bárczy István miniszterelnökségi osztálytanácsosnak, mint a hivatalos lap pénteki száma közli, a miniszteri tanácsosi címet és jelleget adományozta.
—- A kocsirendező hatéin. A rendőrségi
sajtóiroda jelenti: Csütötökön este tíz óra tájban halálos szerencsétlenség történt a Rókusállomásnn. Király István kocsirendező lába
tolatás közben a 9-es számn kettős vágánynál
az egymást keresztező ginek közé szorult. A
kocsirendező elesett és egy kocsi kerekei keresztülmentek a lábán. A szerencsétlenül járt
embeT az éjszaka meghalt a közkórházbau.
— Az Uránia őszi programja. Az Uránia
színház igazgatósága a legnagyobb áldozatkészséggel olyan gazdag műsort állított össze
az u j szezonra, amely bátran felveheti a versenyt a legelőkelőbb fővárosi mozgóezinházak
műsoraival. A legértékesebb magyar attrakciók fognak váltakozni ebben a műsorokban
a külföld legjobb produkcióival és amit a fővárosi mozgószinbázak bemutatnak, az a legrövidebb idő alatt már bemutatásra fog kerülni az Urániában is. Szeptemberben szerdán. csütörtökön, valamint szombaton és vasárnap, ezenkívül az üunepnapokon fog előadásokat tartani és már a szezonkezdő hónapra is elsőrangú külföldi filmeket vett program
ba, A szinliáz áldozatkészségét jellemzi az a
tény is, hogy ugyanazzal a filmmel nyitja szezonját, mint Budapest egyik legelső mozgószinháza, a MozgóképUMthon. A film Bernsteln Henrynek, a kiváló francia drámairónak
egy rendkívüli énnek feszítő művészi társadalmi drámája, ..Madame Zou-zou" címmel,
amely a bemutatója alkalmával fényes sikert
aratott. Októberben már mindennap tart az
Uránia előadásokat és megkezdi a külföldi att
rakciók mellett az elsőrendű magyar filmek
előadását is. E hónap műsorán fog többek
között szerepelni „A csikós," a ..Tatárjárás"
éí> a „Gyónás szentsége" eimü értékes magyar
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film, amelyre majd annak idején vissza fogunk térni.
— Iskolai ériesiiések. A szegedi állami
kisegítő iskolában (Petőfi Sándor-sugárut 1.
sz. alatt) a beiratások 3., 4. és 5-én délelőtt
9—11 óráig tartatnak. Felvétetnek olyan
gyengébb képességű gyermekek, kiknek nevelése, oktatása gyengébb pedagógiai eljárást
kíván. — Az áll. előkészítő iskola négy osztályába (Jerney-iház, I. emelet, jobbra) a beírások 1-én, 3-án, 4-én és 5-én lesznek délelőtt
9-től fél 12-ig.
A hadsegitési és népjóléti célokat szolgáló u{ nyereménykötvények jegyzése. A
közgazdasági irodalom rég elfogadta a tételt,
hogy , a nyereménykötvény a modern játékszenvedély biztosító szelepe". És éppen a Magvar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt
Egylete által most kibocsátandó, hadsegitési és
népjóléti célokat szolgáló uj nyereménykölesönre vonatkozó törvényjavaslat indokolásában
találóan hangsúlyozhatta Grátz Gusztáv dr.
pénzügyminister, hogy „hasznos dolgot cselekszünk", ha a játékszenvedélyt „hadsegitési és
népjóléti célokra használjuk ki." Hogy egy
axiómával éljünk, „a játékszenvedély nemesítésére" kell törekedni. Ha már számolni kell e
szenvedéllyel, igyekeznünk kell azt a köz iavára helyes mederbe terelni. Az 1917. évi XII.
t.-c. alapján a Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete által kibocsátott
1.200,000 darab egyenként 40 korona névértékű
és 80 koronával törlesztésre kerülő nyereménykötvényből álló kölcsön készpénzeredménye hadsegitési és népjóléti célokra szolgál: a Vörös
Kereszten kivül a hadigondozás céljaira az Országos Hadigondozó Hivatalnak, a rokkant honvédtisztek, tiszti özvegyek és árvák segélyezésére létesiteft „Szurmav Sándor-alap" gyarapítására a m. kir. Honvédelmi Ministernek, valamint az ipari- és kereskedelmi alkalmazottaknak a tüdővész elleni védelmére létesítendő
intézmények céljaira az Országos Munkásbetegsegélyzö és Balesetbiztosító Pénztárnak, az
általa létesítendő kórházépítési és felszerelési
költségeire a Budapesti Poliklinika Egyesületnek, végül alapitványszertien kezelendő összeg
formájában a Magyar Közművelődési Egyesületeknek rendelkezésére bocsáttatik. A lapunk
mai számában közölt prospektus részletező felvilágosítást nyújt ez ui és bizonyára népszerűvé váló nyereménykötvény jegyzésének módjáról, a tizenegyszer egy-egymillió koronás, tizenkilencszer félmillió koronás és többször százezer koronás, évek hosszú során át rendszeresen
kifizetendő nyeremények hosszú sorozatáról;
jelzi továbbá, hogy az aláírási határidő 1917.
szeptember 10—15. közt lesz, közli a jegyzési
helyeket, majd végül bejelenti, hogy miután a
sorsolási terv biztosítására szolgáló alap a m.

kir. állampénztárnál készpénzben befizettete. a
m. kir. pénzügyminister ur az 1917. évi XII.
t.-c. 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján az
állam nevében feltétlen kötelezettséget vállalt a
sorsolási terv szerint való nyereményösszegek
kifizetésére. Az összes nyereménykötvények a
sorsolási időtartam utolsó évében a névérték
kétszeresével vagyis 80 koronával kerülnek beváltásra.
— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan,
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K.
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538
— Túz korona egv cukorkönyv. A közélelmezési hivatal közli: Előfordult, hogy a
cukorbeszcrzési könyvet a tulajdonosok szándékosan „elveszítették." Ez arra volt jó, hogy
másikat szerezzen ék s mert az első a valóságban nem veszett el, két könyvre akartak cukrot vásárolni. Az ilyen visszaélések ineggátlására a közélelmezési hivatal elhatározta, hogy
ezentúl az "Íves/.ott ciikorkönyv helyett csak
jótékonycélra lefizetendő tiz koronáért ad másikat.
I«H»l«a!IIB»BB»»BB»»»B««l«B»a«««B«.««..B.«BB««MS«..B»'<»

Olasz reménykedés,
Zürich, augusztus 31. A legújabb olaszt
hivatalos jelentés közli: E pillanatban annak
megállapítására kel! .szorítkoznunk, hogy a
iegnagtohh akadályokat, •melyek a hadműveletek folytatása elé tornyosultak, leküzdöttük. Ez az eredmény esetleg közvetlen
előjele lehet egy nagyarányú kciónak, melv
hivatva van várattan fejleményeket
teremteni.
Felelős szerkesztő: Pásztor József
KisdŐtulalrlono'C Várisav !..

legjobb asztali-, pecsenye- és gyógyborok, pezsgők .\v.
DANNER Mihálynál, izéM-téP. Csongpddl-p

Üzlet-áthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy i ó h u s m é s z á r s z é k e m e t
a volt üzletemmel szemben levő Attila-utca
9. számú házba helyeztem át. Húsárak
a következő: Leves és paprikásnak való kilója
4 kor., sütni való 4 ' S O kor., továbbá kolbász-féle kilója 5 * 6 0 kor. A n. é. közönség
szives pártfogását kéri — tisztelettel
925

Scheich Péter, lóhus-mészáros.

Uj magyar Vöröskereszt sorsjegy
hadsegitési és népjóléti célokra. Minden veszteséget kizáró
80 koronával törlesztésre kerülő UJ SORSJEGY, melynek

=

aláírási ára 5 2 korona. A sorsolási terv kitűnő, mert az első 30 esztendőben:

11 esetben 1 millió korona
9 esetben
19
„
fél „
„
34
„
9
„
300,000
„
20
„
főnyeremények vannak.

200,000 korona
100,000
„
50,000
„

Az aláírási határidő: szeptember 15.
22 K. lefizetése ellenében a fenmaradó vételárat olcsó kamat mellett kölcsönzőm.
Bejelentéseket

May R. Miksa

elfogad:

bank- és váltóüzlete

Q Avakor kezdődik.

Szeged.

legyen egfiaz nap uáitiiaiaB i

vw-mw

MLMÁQYAJtÖftí&AS

SZÍNHÁZ

Szeged, 1917, szeptember I.

ÍJj női divatterem.

MŰVÉSZET

Van szerencsém a mélyen tisztelt
hölgyközönség becses . tudomására
hozni, hogy K I S S B Ö S K E kisasszony, szabásznő vezetésével .'.v.

oooo

MŰSOR:
SZOMBATON: Három a kis lány. Énekei'
játék.
VASÁRNAP D. ü . : Egy magyar nábob. Szitu
mii.
VASÁRNAP ES'TE: Csárdás királyné. Operett.
HÉTFŐ: Dollár papa. A pénz komédiája.
KEiDD: Ripp van Winkle. Regényes operett.
SZERDA: Mágnás Miska. Operett.
CSÜTÖRTÖK: Ö fensége kalapja. Vígjáték.
(Bemutató.)
PÉNTEK: 0 fensége kalapja. Vígjáték.
SZOMBAT D. U.: Falarossza. Népszínmű.
SZOMBAT ESTE: Ö fensége kalapja. Vígjáték.
VASÁRNAP 1). II.: Leányvásár. Operett.
VASAKNAP ESTE: Sárga csikó. Népszínmű.

(V\ars-tér 9. sz. alatt a mai kor
Szeged szab, kir. város felügyelete
alatt álló nyelviskolában (a városi
felső kereskedelmi iskolában) a
beiratások augusztus 20 án kezdődtek. NÉMET,
FRANCIA~
ANGOL, OLASZ,
BOLGÁR,
és MAGYAR tanfolyamok, kezdők és haladók, tanulók és felnőttek részére 10-es csoportokban.
Német és francia nyelvből irodalmi tanfolyamok. Tanitásiidö
délután 3-tól 9 óráig.
Telefon 14-11. Az igazgatóság.

Az 1917. évi XII. t.-c. alapján

A Magyar Szent Korona Országainak

Vörös-Kereszt Egylete
által kibocsátott hadstegitési és népjóléti
célokat szolgáló í , 2 0 0 , 0 0 0 darab, egyenkint 4 0 korona névértékű és 8 0 koronával
törlesztésre kerüiő adó-, bélyeg- és Illetékmentes nyereménykötvényt
bocsátunk aláírásra.
1. Ezen nyereménykölcsön készpénzeredménye hadsegitési
célokra a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kei eszt "Egyletének hadigondozás céljaira az Országos Hadigondozó Hivatalnak,
a rokkant honvédtisztek, tiszii özvegyek és árvák segélyezésére
létesített „Szurmay Sándor-a ap" gyarapítására a in. kir. honvédelmi
miniszternek, az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak a tüdővész
elleni védelmére létesítendő intézmények céljaira az Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnak, az általa létesítendő
kórház építési és felszerelési költségeire a Budapesti Poliklinika
Egyesületnek, végül alapitványszerüen kezelendő összeg formájában
a Magyar Közművelődési Egyesületeknek rendelkezésére bocsáttatik.
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2. Miután a sorsolási terv biztositására szolgáló alap
a m. kir. központi állampénztárnál készpénzben befizettetett, a m. kir. Pénzügyminiszter ur az 1917. évi XII.
t.-c. 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján az állam nevében feltétlen kötelezettséget vállalt a sorsolási terv
szerinti sorsolások alapján teljesítendő fizetésekre nézve.
A sorsolások közjegyző jelenlétében ugyanott történnek, a
hol a magyar államadósság sorsolás alá eső értékei
sorsoltatnak.
3. Sorsolási terv szerint az első harminc esztendőben
11 esetben 1.000,000 K.-nás 9 esetben 200,000 koronás
19
„
500,000 „
34
„
100,000
„
9
„
300,000 „
20
„
50,000
„
főnyeremények vannak, azontúl minden húzásnál a főnyeremények 450,000, 300,000, 200,000, 100,000, 20,000
stb. koronát tesznek ki.
Az összes nyereménykötvények a sorsolási időtartam
utolsó évében a névérték kétszeresével, vagyis 80 koronával kerülnek beváltásra.
A nyereménykölcsön kötvényei 120,000 sorozatba
vannak beosztva; minden sorozat tiz nyereménykötvényt
foglal magában. Tiz nyereménykötvény megszerzése által
tehát egy egész sorozatra eső nyeremények biztosithatók.
A nyereményeket, valamint a törlesztési összeget a
m. kir. központi állampénztár fizeíi ki.
4. Aláírási ár darabonként 52 korona.
5. Aláírási határidő: 1917 szeptember 10—szeptember 15.

igényeinek megfelelően berendezett

n ő i divattermet
nyitottan:. Megrendelések a legutolsó
divat szerint szolid árak mellett a
legrövidebb idő alatt eszközöltetnek.
A mélyen tisztelt hölgyközönség
nagybecsű pártfogását kérem . v . v .

Bőhm Sándorné
Mars-tér 9. sz. I. em.

veszel: nagy
áron
Jókai-utca 7.

Telefon 949. sz

II

Deutsch, Szeged,
Telefon 729.

6. Aláírásokat ezen időn belül a hivatalos órák alatt
elfogadnak:
az Angol- Osztrák Bank budapesti
fióktelepe,
a Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság,
a Budai Általános Takarékp. R.-T.,
a Budapesti Takarékpénztár és
Országos Zálogkölcsön R.-T.,
a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság,
az Egyesűit Budapesti Fővárosi
Takarékpénztár,
az E1s5 Magyar Iparbank,
a Fővárosi Bank és Váltóüzlet
Részvénytársaság,
a Hazai Bank Részvénytársaság,
a „Hermt-s" Magyar Általános
Váltóüzlet Részvénytársaság,
a Hungária Bank Részvénytárs ,
a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete,
a Kőbányai Takarékpénztár R.-T.,
a Központi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság,
a Központi Váltóüzlet R.-T.,
a Magyar Agrár- és Járadékbank
Részvénytársaság,
a Magyar Általános Hitelbank,
a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság,
a Magyar Bank és Kereskedelmi
Részvénytársaság,
a Magyar Cseh Ipárbank R.-T.,
a Magyar Fakereskedők Hitelintézete Részvénytársaság,

a
a
a
a
a
a
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a
a
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Magyar Földhitelintézet,
Magyar Jelzálog Hitelbank,
Magyar Kereskedelmi Hitelbank
Részvénytársaság,
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó-bank,
Magyar Országos Központi Takarékpénztár,
Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja, mint
Részvénytársaság,
„Mercur" Váltóüzleti Részv.-t,
Nemzeti Pénzváltó Részv.-t.,
Nemzeti Takarékpénztár és Bank
Részvénytársaság,
Országos Iparbank Részv.-t,
Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank, és
Wiener Bank-Verein magyarországi fióktelepe,
budapesti intézetek és ezeknek
összes budapesti és vidéki fiókjai ; valamint

az Első Horvát Takarékpénztár,
a Horvát Altaléno Hitelbank R. t.,
a Horvát Leszámítoló Bank
zagrebi intézetek, továbbá
a Privilegirte Landesbank für
Bosnien und Hercegovina és
a Privilegirte Agrár- und Kommerzial-Bank für Bosnien und
Herzegovina cimü sarajevói
intézetek.

®

7. Minden jegyzett sorsjegy után a jegyzőfél részéről darabonként 15 korona óvadék teendő le készpénzr
ben vagy megfelelő összegű értékpapírokban, mely biztosíték a jegyzésre esett sorsjegyek elszámolása alkalmá- 0
0
val beszámittatik, illetve visszaadatik.
Az egyes bejelentések az aláirás összeredményéhez
képest fognak tekintetbe vétetni; az elszámolás szerint
fizetendő összeg legkésőbb szeptember 25-ikéig kiegyenlítendő.
S
Jegyzések tiz darabig, valamint tiz darabot meghaladó oly jegyzések, melyekre eső nyereménykötvények
hat hóra zároltatnak, elsősorban fognak figyelemben részesittetni.
8. A sorsjegyek a budapesti áru- és értéktőzsde
hivatalos árjegyző lapjában jegyeztetni fognak.
Budapest, 1917 szeptember hó 1.
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Hazai Bank

Részv.-t.

Magyar Általános Hitelb.
Magyar Leszámítoló és
Pénzváltó-Bank

Nyomatott Várnay L. könvnyomdájában, Szeged, Kárász- utca 9,

„Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Részv.-t.
Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság
Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank.
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