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A polgármesteri gyorssegély. 

Az ujszegedi kendergyár 10.000 koronás 
adománya élesen világított rá egy jelenség-
re, amely közigazgatásunknak eddig csak 
félszegsége volj, a jövőben rákfenéje lesz, 
ha a ma fennálló állapotokon nem változ-
tatunk. A gyár vezetősége ez alkalommal 
ugy találta jónak, ihogy gyorssegélyezésekre 
bocsásson nagyobb összeget, a polgármes-
ter rendelkezésére. Sajnos, a gyorsan való 
segélyezésnek bőséges tere nyílik az idén 
nyáron is. A nyomor, az éhség, a szükség 
az eljövendő télen minden előjel szerint 
olyan méretű lesz, Ihogy az ellene való véde-
kezésre az okos közigazgatásnak idejében 
fel kell készülni. 

Büszkén és örömmel Vallhatjuk, hogy 
megértő emberbarátoknak és bőkezű adako-
zóknak nem vagyunk nagyon sziikiben. A 
sociátis munkának az a stilusa, amelyet a 
nagytőkés szegedi polgár büszke, megértő 
és áldozatkész sovinizmusával a Szegedi 
Kenderfonógyár honosított meg, lassan bár, 
de terjed. Az ujszegedi kendergyárról is 
tudja a 'közönség, hogy háborús nyeresé-
gét bizonyos mértékben megadóztatta em-
berbaráti célok szolgálatában. 

Alig néhány éves az a mozgalom, 
aünely a polgármesteri munkakör megváltoz-
tatását kívánta azon a címen, Ihogy Szeged 
fejlődése elérte már azt a fokot, amikor a 
polgármestert az apró-cseprő 'jelentéktelen 
munkák tömegétől közérdekből kell meg-
szabadítani. Nem változtatott a régi áldat-
lan helyzeten a helyettes-polgármesteri ál-
lás megszervezése és elégtelennek bizonyult 
— ami előrelátható volt — az a néhány he-
lyes intézkedés, amelyet Somogyi Szilvesz-
ter mindjárt hivatalba-lépése után fogana-
tosított. A háború a legsúlyosabb közigaz-
gatási feladatok egész sorát teremtette meg. 
E mellett gondoskodni kell a közigazgatás 
napi szükségletének ellátásáról, a város ház-
tartásának egyensúlyáról és titáni munkát 
kell végezni azért, hogy a megvalósításra 
rég megérett intézmények helyes sorrend-
ben — mindegyik minél előbb, esetleg több 
párhuzamosan — jól, okosan, gazdaságosan 
létesíttessenek. Épitö és városfejlesztő mun-
kánk sikerét kockáztatjuk, ha a polgármester 
munkakörén akarata ellenére is nam köny-
nyitünk. A polgármester nem végezheti egy-
úttal a hatóság sociálpolitikai munkáját és 
nem lehet a tanács jótékonysági elöljárója. 

A polgármesteri gyors,segélyalap címnek 
jó, de nem jelentheti egyúttal azt, hogy a 
jótékonyság folyton szaporodó iigyei lekös-
sék a polgármester idejének legjavát, őszig 
ezt a dolgot rendezni kell, mert ha igy ha-
ladunk, októberben annyi szegény ember fog 
előszobázni a polgármesternél naponta, hogy 
más dolgának végzésére egyáltalán, nem fog 
ideje maradni. A yáros érdeke mellett ér-
deke ez a sok szegény embernek is. Igaz, 
hogy Somogyi Szilveszter szive tele vau 
jósággal, a sorssujtotta emberek ügyes-ba-
jos dolgának türelmes megértésével. Tudjuk, 
hogy szeretettel végzi, sőt ambicionálja ezt 
a munkát, amelyre lelki Ihivatottsága van. 
De mi fog történni, ha ez ,a munkája any-
nyira megsokasodik, hogy miatta szenvedni 
fognak nemcsak a város, hanem a gyors-
segélyre szorulók is? Nem lesz-e jobb, ha ezt 
az összeütközést megelőzzük és a szegény-
iigy ellátásáról a polgármester ugy gondos-
kodik, hogy az általános elvek megállapítá-
sán kiviil minden részletkérdést már a mos-
tani ősztől például egy melléje rendelt jegy-
ző végezzen. 

Szükségesnek tartjuk ezt annyival in-
kább, inert a humanitárius célokat szolgáló 
egyesületek legtöbbjében megingott a biza-
lom. A legtöbb ilyen egyesület azonkívül nem 
annak kimutatására törekedett, hogy minél 
több szegény, árva, özvegy, keresetnélkiili 
nyomorán enyhítsen, hanem arra, hogy mi-
nél nagyobb tőkét mutasson ki. Ez az oka 

annak, hogy az ilyen társadalmi alakulások-
tól elfordult nemcsak a jóságunkra appelláló 
nyomorgók garasokért könyörgő két szeme, 
lianem az adakozók szive is. A városházáról 
nem jöhet le kenyérrevaló nélkül 'az, akinek 
gyermekei éheznek, vagy fűtetlen szobában 
kuporognak. 

Az oroszok Köveit 
Lugano, junius 20. A Corriere della 

Serwnaik jelentik Pétervárról: Az orosz 

offenzívában ta-pasdtalható ellanyhulás azzal 

van összefüggésben, hogy az ellenfél na-

gyobb erősítéseket kapott. Ellenállása maka-

csabb lett. Ugyanekkor a németek offenzí-

vája is erősbödött a keleti front északi része-

in, nyilván azzal a szándékkal, hogy az osz-

trák-magyar frontot tehermentesítse. A né-

metek Krevónál helyi sikert arattak. Az 

oroszok jelenlegi legfőbb célja Kővel, ahol a 

német és az osztrák-magyar front összeér. 

A fontos közlekedő utaknak ez a csomó-

pontja igen nagy jelentőségű lenne az offen-

zíva további sorsára. 

Román földön elfogott orosz 

őrjárat 

Bukarest, junius 20. Hertzaból jelentik, 

ihogy Cotu-Chotin és Mamornica között teg-

napelőtt éjjel ismét tizenkét kozákból álló 

orosz őrjárat lépett román területre, liog\^ 

a bukovinai Zuryn felé eljusson. Tolomei 

Caramida román határőr nem látta ugyan 

az őrjáratot és csak a lovak patáinak nyo-

mát fedezte fel, de gyanút fogott és másod-

magával a nyomok után indult. Több órai 

hasztalan keresés után a román katonák 

visszatértek. Hajnal felé visszafelé indult az 

orosz őrjárat is, amely eltévesztette az utaf. 

A román határőrök megállásra szólították 

fel az oroszokat, mire ezek sortüzet adtuk le 

a román katonákru. A román határőrök is 

heves tüzelést indítottak, amiből az orosz 

katonák arra következtettek, hogy túlerővel 

állanak szemben és leraktak a fegyvert. A 

tizenkét oroszt elfogták és beszállították a 

katonai parancsnokságihoz. 

Megtelnek az orosz kórházak 

Stockholm, junius 20. Hogy az oroszok 

kolosszális veszteséget szenvedtek, kiderül 

a kievi katonai parancsnoknak a városi ha-

tóságokhoz intézett rendeletéből, amely öt-

venezer uj ágy fölállítását kéri. Kórház cél-

jaira valamennyi mozgósziníházat, valamint 

a vendéglők felét lefoglalták. Minden lakos-

nak, akinek ötszobás lakása van, egy szobát 

át kellett engednie a sebesültek részére. 

Azokat a betegeket, akik szállítható. állapot-

ban voltak, elvitték az ország belsejébe. 

Pétervárra naponkint ötven sebesültszállító 

vonat érkezik. 

Oroszország ujabb 
jegyzéke Romániához. 

— Végleges á l l á s fog l a l ás ra sürget i 

R o m á n i á t — 

Bakarest, junius 20. Poklevszki-Koziel 

bukaresti orosz követ ujabb jegyzékei adott 

át Bratianu miniszterelnöknek, amelyben az 

orosz kormány kijelenti, hogy Romániának 

a szövetséges hatalmaknak a központi hatal-

makkal létesített megállapodásra vonatkozó 

Készülni kell erre a nagy és áldásos 
munkára, amelynek végzése kötelességünk. 
Készülni kell ugy, hogy a nyomort észre-
vehetőn tudjuk enyhíteni és ugy, hogy ettől 
a munkánktól ne szenvedjen a város fejlesz-
tésének érzékeny érdeke. 

akarják elfoglalni. 
jegyzékére adott válasza egyáltalán nem 

kielégítő. Az orosz kormány határozottan 

ragaszkodik ahhoz, hogy Románia végleg 

döntsön állásfoglalása tekintetében, hogy a 

szövetséges hatalmiak ennék megfelelően jár-

hassanak el. i 

A román ruszofilek forradalom-

mal fenyegetőznek 

Bukarest, junius 20. Ausztria-Magyar-

ország trentinói offenzívája, valamint az oro-

szok előrenyomulása óta a román politikai 

pártok egymással való harca ismét vesze-

delmesebben kiélesedett. Take Jonescu hívei 

minden körülmények között azt akarják, 

hogy Románia lépjen közbe a négyesszövet-

ség oldalán. Azzal fenyegetik a kormányt, 

hogy ha továbbra is folytatja mostani poli-

tikáját, forradalmat szitunak. Ezzel szemben 

a liberálisok és az ókonzervatívok rendkívül 

hevesen támadják az intervencionistákat. A 

hangulat szinte izzó és a kormány maga-

tartása ingadozik. Az ország sajtója párt-

állása szerint ítéli meg a helyzetet. 

Bukarest, junius 20. A kcmzervativ-párt 

végrehajtó bizottsága ülést tartott, amelyen 

a következő határozatot hozta: 

A párt sajnálatát fejezi ki azon, hogy 

az orosz hadsereg egy részének lehetséges 

volt két napot töltenie román területen, ahol 

harcot folytatott ellenfelével. A párt az ál-

lam kötelesiségévé teszi, liogy minden fegy-

veres embert, bármely hadviselő állam köt e-, 

lékébe tartozzon is, « román területre lépé-

sekor lefegyverezzen. A párt azonkívül a jö-

vőre nézve biztosítékot követel, hogy a kor-

mány szigorúan őrizteti Románia határát, 

nehogy ismét megsérthessék az állam szu-

verénitását. 

Német repülők támadása 
orosz forpedózuzók ellen 

BERLIN, junius 20. A nagy főhadiszál-

lás jelemti: A Wolff-iigynökség jelenti: Ju-

nius 19-én egyik tengerészeti repiilörajunk 

a rigai öbölben Arenburg mellett, bombák-

kal megtámadott két orosz torpedózuzót és 

azok egyikét telibe találta. 

A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR 

FÖNÖKE. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Csatározások a Vojusánál 
BUDAPEST, junius 20. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.)' Ferosnál, a Vojusa 

alsófolyása mentén csatározások folynak. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, junius 20. A nagy főhadiszál-

lás jelenti. Az ellenség bombavetései az arc-

vonalunk mögött fekvő helységekre, nem 

okoztak kárt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 


