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körébe esnek és hogy az eddigi káros rend-
szer megszüntetésével a mérnöki hivatal 
közmegelégedésre töltheti be a város fejlő-
désére nézve igen fontos rendeltetését. 

A tmndék állásait 200 méter kiterjedés-
ben felrobbantották a németek. 

szétromboltuk a franciák állását, mintegy 
kettőszáz méter kiterjedésben. Az ezután 
előrenyomult járőreink néhány foglyot ej-
tettek. 

Ellenséges felderítő osztagok vállalko-
zásai Labassétól nyugatra, Hulluchitól észak-
ra, Loostól délre és Remistől délkeletre 
meghiúsultak. 

Az ellenség Werviedben, a belga Co-
niismeben és más ez arcvonal mögött fekvő 
helységekben bambavetésekkel lényegtelen 
katonai károkat okozott. A lakosság köré-
ben számosan estek áldozatul a bombave-
tésnek. 

Tegnap és Július 30-án a Somme teríi-
. létén vonalainkon belül egy-egy ellenséges 
repülőgépet szedtünk le védötüzünkikel. 
Egy másikat pedig Lihonsnál légi harcban 
lőttünk le. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

Az aoSaof 350.000 embert veszített 
a nyugati offenzívában. 

— A német vonalat seholsem tudták megingatni. — 

sebbek, mégis nekik is erös veszteségük 
kell hogy legyen, minthogy a harcokbél ők 
vették ki a főrészt. Ellenfeleink összes 
vesztesége tehát mintegy 350.000 emberre 
rug, mig a mi veszteségeink bármilyen saj-
nálatosak legyenek is ezzel számszerűleg 
egyáltalán össze sem hasonlíthatók. Emel-
lett az offenzíva lassú előrehaladása követ-
keztében bőségesen volt időnk arra, hogy 
jelenlegi első vonalaink mögött ismét ki-
építsük azon állásokat, melyeket előbb el-
vesztettünk. Ezen adatok helyes világítás-
ba helyezésére meg kell említeni, hogy 
a Maas területen, Verdimnél a harcok első 
hónapjában több mint ikét akkora területi 
nyereséggel szemben még 60.000 főnyi 
veszteségünk sem volt, mig a franciáknak 
ugyanott, ugyanazon időben legkevesebb 
100.000 emberük veszett oda. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,] 

offenzíva minden áron folytatandó volna, 
mert ez az offenzíva utolsó a jelenlegi há-
borúban. Bruszilov a kormány parancsa 
értelmében nyilatkozott, a tábornokok azon-
ban határozott hangion kijelentették, hogy 
az offenzíva lehetetlen, mert a csapatok 
állapota annyira sem nyújt biztonságot, 
hogy az elfoglalt állások tarthatók lehesse-
nek. 
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A mérnöki hivatal működése, 
A számonkérőszék, amelynek az a hi-

vatása, hogy a városi kormányzat szervei-
nek működését ellenőrizze, jiulius 20-án meg-
kezdett vizsgálatának eredményét jegyző-
könyvibe foglalta és mint a szegedi közigaz-
gatás mai állapotát feltüntető hiteles jelen-
tést, szabályszerűen fölterjeszti a belügy-
miniszterihez. A jegyzőkönyv szerint, amely-
be betekintést nyerhettünk, a városi kor-
mányzat működése ellen a vizsgálat során 
általában nem merült fel számottevőbb gán-
csolni való, a jelentésből tehát a belügyimi-
niszter meggyőződést szerezhet arról, hogy 
á szegedi közigazgatás szervei jól funkcio-
nálnak. Amidőn ezt általánosságban meg-
állapítjuk, szóvá kell tennünk a jegyző-
könyvnek azt a részét, amely a mérnöki 
hivatal működésében súlyos szabálytalan 
ságokat tár feli A mérnöki hivatal a városi 
közigazgatásnak egyik legfontosabb szerve, 
amelynek működéséihez kardinális érdekek 
fűződnek és igy azok a mulasztások és hi-
bák, amelyeket a mérnöki hivatal vezetésé-
ben a számonkérőszék tapasztalt, igen ér-
zékenyen érintik a városi kormányzat élet-
képességét. A városfejlesztési és városépítő 
tervek helyes és gazdaságos keresztülvitele 
nagyobbrészt a mérnöki hivatal működésétől 
függ. A hivatását kellően nem teljesítő mér-
nöki hivatal százezrekre rugó anyagi káro-
sodást jelenthet a városra és gáncsot vethet 
a legokosabb városfejlesztési politika érvé-
nyesülése elé. Ép ezért nem lehet hallgatás-
sal mellőznünk azt a számonkérőszék jegy-
zőkönyvében leszögezett tényt, hogy a mér-
nöki hivatal működésében olv anomáliák 
vannak, amelyek komolyan veszélyeztetik 
a város fejlődését. A háború után. amikor a 
városfejlesztési és városépítő tervek végre-
hajtására, mint reméljük, nagyobb alkalom 
nyili'k, fokozottabb mértékben van szükség 
oly mérnöki hivatalra, amely feladatának 
meg tud felelni és igy hangos kifejezést kell 
adnunk annak a véleménylünknek, hogy a 
mérnöki hivatal működésében tapasztalt 
rendellenességeket sürgősem,— és ha más-
képen nem lehetséges — provizórikusan 
meg kell szüntetni, az eddigi szabálytalan-
ságokat orvosolni és a jövőben lehetetlenné 
tenni. 

Amint a számonkérőszék jelentéséből 
kitűnik, a mérnöki testület tagjai között fenn-
álló bizalmatlanság a legfőbb oka a bajok-
nak, amelyek az eredményes együttműkö-
dést akadályozzák, aminek következtében 
viszont a város számos érdeke szenved sé-
relmet. A mérnöki hivatal működésében ta-
pasztalt zavarok előidézésében szerintünk a 
vezetés, a rendszer is hibás. A város köz-
érdeke parancsolólag követeli, hogy ezek az 
állapotok megszűnjenek, mert elvégre ilyen 
nagy városban, mint Szeged, nem eléged-
hetünk meg pusztán azzal, hogy a bajokat 
megállapítsuk, hanem gondoskodnunk kell 
— még pedig idejében — arról is. hogy a 
mulasztások pótoltassanak és a mérnöki 
hivatal működésében rövidesen üdvös válto-
zás jöjjön létre. 

A belügyminiszter, akihez a számon-
kérőszék jegyzőkönyvét fölteriesztik, bizo-
nyára módot talál majd arra, hogy a sze-
gedi mérnöki hivatalban rendet teremtsen. 
Hogyan, miképen, nem a m-i dolgunk. A ml 
kötelességünk csupán az, hogy a rendszer-
változásnak szükségességét hangoztassuk. 
Azt hisszük, hogy az illetékes tényezők nem 
fogják halogatni az) ügy rendezését, mert* 
a városnak és a polgárságnak számos jelen-
tős érdeke megköveteli, hogy egy hivatása 
magaslatán álló mérnöki hivatal intézze azo-
kat az ügyeket, amelyek a mérnöki hivatal 
utján és közreműködésével nyerhetnek cél-
szerű megoldást. 

Távol áll tőlünk, hogy a mérnöki hiva-
tal egyes tagjainak képességeit érintsük és 
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vitássá tegyük. Meg vagyunk győződve ar-
ról, bogy hasznos együttműködéssel a mér-
nöki hivatal meg tud majd felelni azoknak 
a feladatoknak, amelyek szép hivatásának 
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BERLIN, augusztus 1. A nagy főhadi-
szállás jeleníti: A Sommetól északra szű-
kebb területre szorítkozó, de elkeseredett 
harcok folytak, utórezgéseiként a julius 30-
án lefolyt nagy harcoknak. A Foureaux-
erdötöl nyugatra a keskeny arcvonalon be-
nyomult angolokat kivetettük. Maurepas vi-
dékén egy nyolc hullámban előrevitt ellen-
séges támadásit teljesen visszavertünk. Köz-
vetlenül a Somnietöl északra az est folya 
mán előretört franciákat a Momacu major-
nál elkeseredett harc után egyetöl-egyig 
Visszavertük. 

A Sommetöl délre mindkét oldalról 
élénk tüzérségi harc folyt, ép ugy a Maas-
tól jobbra, különösen a Thiaumoní-Fleury-
szakaszon és ettől keletre. Itt tegnap reg-
gel kézigránáttal felfegyverzett ellenséges 
csapatok elöretörréseit utasítottuk vissza. 
Fiireytöl északra terjedelmes robbantással 

Miután a Somme területén megindult 
angol-francia támadás, ahogy az angolok 
hirdették, „Great sweep" (a nagytakarítás) 
most már egy hónapja tart, mely időn be-
lül ellenfeleink korábbi dicsekvése szerint 
döntésnek már minden körülmények között 
be kellett volna következnie. Érdemes 
Vizsgálódás tárgyává tenni, hogy mit is ér-
tek el tényleg ez idö alatt. Elönyomulásuk-
kal ugyan a német arcvonalait egy darabon 
28 kilométer szélességben és átlag 4 kilo-
méter mélységben benyomták, mindazon-
által ök maguk sem akarják a julius 20., 22., 
24. és 30-án szerzett tapasztalataik után 
állítani, hogy a Hémet vonalat akárcsak 
egy helyen is megingatták volna. E siker az 
angoloknak óvatos becslése szerint legke 
vesebb 230.000 emberébe került. A franciák 
veszteségeinek felbecsülésére jelen esetben 
ugyan biztos adatok nem állnak rendelke-
zésünkre, de noha a franciák harcban ügye-

Az orosz tábornokok 
az offenzíva abbahagyását 

követelik. 
BUKAREST, auguszltus 1. A „Politík" 

jelemti: Bruszilov tábornok emlékiratot in-
tézett a cárhoz, amelyet Suvajev hadügy-
miniszter nyújtott át a cárnak. Az emlék-
irat a csapatok kimerülésére való tekintettel 
az offenzíva folytatását lehetetlennek mond-
ja. Az emlékiratot Lesiczky, Scserbacsev, 
Ksledyn és Sacharov írták alá, akik a fő-
hadiszálláson Bruszilov elnöklésével a had-
ügyminiszter jelenlétében haditanácsot tar-
tottak. A hadügyminiszter közölte a kor-
mány határozatát, amely szerint a hatalmas 

Az olasz fronton nincs 
jelenfős esemény. 

BUDAPEST, agusztus 1. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harc-
téren jelentős esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 


