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intézetével, az Angol Osztrák Bankkal fenn-
álló összeköttetése ínég szorosabbra fűződött, 
remélhetőleg a jövőben is a köz javária és 
hasznos tevékenységet fog kifejteni. 

— Hadikölcsön-esí a színházban. A hadi-

kölcsön propagálásának uj módját fogják al-

kalmazni legközelebb Szegeden is. A színház-

ban hadikölcsönestélyt rendeznek, melyen 

minden valószínűség szerint dr. Xjicatrieis 

Lajos főispán és egy szegedi pénzintézet igaz-

gatója fognak beszédet mondani. Érdekes-

sége lesz az estélynek, hogy mindjárt ,a hely-

színeli is lehet, sőt kell is majd hadikölcsönt 

jegyezni. . | ' d ' 
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— Árdrágítás. Nagy Dezső Dávid, a buda-
pesti Kondor József fémáru cég megbízásá-
ból Szegeden sózott szalonnát vásárolt Joó 
Gyula, Ót ott Ferenc, Farkas István, Váradi 
János és Stemler István hentesektől, akik 
ellen följelentést tett, mert a 7 korona 60 fil-
lérre maximált szalonnát tizenegy koronáért 
•aijták. Az ügyet pénteken tárgyalta dr. Te-
mesváry Géza helyettes-főkapitány. A vád-
lottak tagadták, hogy maximális áron felül 
adták a szalonnát. Az eljárás tovább folyik. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze-
gedi Hitelbank R. T.-nál Szeged, Kölesey-
utca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— A csütörtöki hivatalos jelentések. Olasz 
harctér: Az Isonzó melletti harcok1 tegnap, 
aránylag nyugodt északa után, ismét hevesen 
föl lángoltak. Az olasz támadó tömegek, ,ame-
lyek szakadatlanul erősítéseket kaptak, fő 
lökésüket a Plava-Saleano-i völgyszorostól 
keletre húzódó hegylánc és a Gö.-o kapui 
előtti vonalaink ellen irányították. E sza-
kasz északi részén, a Kukon (Plavától dél-
keletre) éjjel-nappal ta legnagyobb elkesere-
déssel folyik a harc. Védők és támadók órán-
ként szerepet cserélnek. Ujonan harcbavetett 
tartalékok mindig ujabb veszteségteljes ro-
hamra hajtják a visszavetett ellenséget. To-
vább déjre a Monté San Gábrielé területen 
az ellens-eges ezredeknek, mintán ismételten 
hasztalanul rontottak állásaink ellen, már 
délután fel kelleti hagyniok a támadással. 

Nem kevésbé sikeresek voltak ránk nézve a 
Gönctől keletre vezető országutak melletti 
harcok. Ezen a területen is csaknem, egész 
nap tartott a küzdelem első vonalaink birto-
káért. Mire az est .beállt, árkainkat néhány 
kis lövészféSzek kivételével teljesen megtisz-
títottuk. Különösen említésre méltóak a bé-
csi népfölkelő csapatok, amelyek az Einiiliia-
dandárból egy bravúros és teljes sikerű el-
lentámadás alkalmával 400 foglyot ejtettek. 
A Karsztefensikon ágyúink kitűnő hatása 
tétlenségre kényszeritette /az ellenséges gya-
logságot. A tiroli arcvonalon, a Sugana-

vöÍgy tői délre az olaszok nagy kel iberü nehéz 
ágyúikkal erős tüzelést folytattak. Nyugati 
harctér: Erős angol ellentámadás következté-
ben kénytelenek voltunk a kora reggel Roeux 
faluban elért területnyereséget ismét feladni. 
Az angoloknak ezzel a harccal kapcsolatban 
a Scarpetől északra délelőtt ós délután indí-
tott erős támadásait az ellenség igen súlyos 
veszteségeivel viszavertiik. Vauxaillennáil és 
Laifauxíól keletre vonalunkat meglepő rajta-
ütéssel néhány száz méterrel előrevittük és 
az elért eredményeket a franciák támadásai-
val' szemben megtartottuk. Az ellenség a nar-
cokblan véres veszteségein fölül 248 foglyot o» 
több géppuskát vesztett. A Froiömont-uiajor-
tól nyugatra (Braye mellett) is sikerült az 
ellenségtől állásának egy előretolt részét el-
ragadnunk és foglyokat ejtenünk. A francia 
arcvonalon a hónap eleje óta ejtett foglyok 
száma ezzel 2700-ra emelkedett. 

— A pénzintézetek vasárnapi munka-
szünetének felfüggesztése. A kereskedelem-
ügyi miniszter közölte a szegedi kereskedel-
mi ós iparkamarával, hogy a hadikölesön 
jegyzés előmozdítása érdekében megengedte, 
hogy a bankok és pénzintézetek a Qiájus 12 
és június 12 közé eső vasárnapokon pénztá-
raikat nyitvatartsák és hivatalaikban aka-
dálytalanul dolgozhassanak. 

— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készit F I S C fi E R I(. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Agyonvert tolvaj. Csütörtökön éjszaka 
Királyhalmán Wolford József 32 éves szabad-
ságolt katona kapanyéllel agyonütötte Krisz-
tin Németh Ferenc. 65 éves királyhalmi la-
kost,* ismert tyüktolvlajt, aki az éjszaka Wol-
fordóknál is lopni akart. Wolford azonban 
észrevette és rákiáltott, mire Krisztin futás-
nak eredt. A gazda utána futott, ekkor a tol-
vaj hirtelen visszafordult és egy meggyfa-
bottal fejbe vágta a katonát, aki erre egy ka-
panyéllel agyonverte. A tolvaj zsákjában ta-
láltak egy kappant, melyet Wolfordéktól lo-
pott. A rendőrség megindította az eljárást. 

— Rekord műsor megy szombaton az 
Urániában. Színre kerül a leghíresebb ma-
gyar vígjáték, Szigligeti Ede Liliomfi eimü 
darabja a filmen. A főszerepeket Rózsahegyi 
Kálmán és Mészáros Alajos játszák. Ezen-
kívül a Nordiisk egyik legjobb drámája A 
csábító, melyben a főszerepeket a kiváló Ni-
colai Johaiisen. alakítja. 

— A Korzó-mozi igazgatósága felkéri azon 
tisztelt rendelőiket, akik a Sándor—Rózsa, 
hangversenyre jegyet előjegyeztek, hogy még 
e hét folyamán szíveskedjenek átvenni azo-
kat, mert azok a jegyek, amelyek e héten át 
nem vétetnek, eladatnak. 

Tanu l junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon l4—11. 

Az orosz kuSügy-
niinaszfer bukása. 

Pétervár, má j u s 17. (Reuter.) MUju-

kon felajánlotta lemondását és kilép a 

kabinetből. Terescsenko külügymhiiszer 

lesz, Kerenski pedig a hadügyminisztéri-

um és a tengerészeti minisztérium vezeté-

sét veszi' át. „ 

Pétervár, május 37. (P. T. Ü.) Az ideig-

lenes kormány éjjeli ülésén bejelentette Mii-

jükön külügyminisztert, hegy beadja lemon-

dását és végképpen kilép a kormányból. Le-

mondásának oka az, hogy a kabinet átalakí-

tásának kérdésében közte és a kormány töb-

bi tagja között véleménykülönbség merült 

fel. A kormány tagjai ezután azt a kérdési 

tárgyalták, bogy a miniszterelnök elvállalja-e 

a külügyminisztérium vezetését. Lvov her-

ceg ezt határozottan visszauóasitotta és kije-

lentette, hogy semmi kedve sincs ennek a 

tárcának az elvállalására, inkább a belügyi 

tárcát vállalja el. Ezután a kormány tagjai-

nak többsége arra a gondolatra jutott, hogy 

a külügyek; vezetését Terescsenko pénzügy-

miniszterre bizza. Kerenszki igazságügy mi-

nisztert {kinevezték tengerészeti és hadügy-

miniszterré, 

A koalíciós kormány mimszfer-
jelöltjef. 

Péter vár május 17. (P. T. Ü.) Azoknak a 
tételeknek a részletes tárgyalása közben, 
amelyékkel a munkások és katonák tanácsá-
nak képviselői hajlandók lennének a kor-
mányba belépni, a kormány arra a felfede-
zésére jutott, bogy e feltételeknek a külső 
politikát illető pontja elfogadhatatlan, m ive l 

a kormány neon mondhat le az április 1-én 
kiadott jegyzékben foglalt ala-pelvek egyiké-
ről sem. Azonkívül szükségesnek tartja a kor-
mány, hogy a szövetségesek valamennyi 
frontját megerősítse és k-i akar tartani az 
anarika ellen való eiélye-s küzdelemben. Ami 
a munkások tanácsának pénzügyi és gazda-
sági feltételeit illeti, ezek ellen a- kormánynak 
semmi kifogása sincs, mivel azoknak a refor-
moknak a (megvalósítását, amelyekről a. mi;ft. 
kásdk és katonák tanácsának képviselői be-
széltek, amúgy is feladatának tartja. A duma 
végrehajtó bizottsága, amidőn tudomására 
jutott a kormánynak ez az elhatározása, tel-
jes mértékben helyeselte. Teljes fen tartással 
közlik, hogy kovdiciós kormány a következe-
képpen fog megalakulni: 

Miniszterelnök és belügyminiszter Lvov 
herceg. 

közoktatás: Miljukov, 
külügy: Terescsenko, 
pénzügy: Singarev, 
kereskedelem és ipar: Kmiovalov, 
közlekedés: Nekrasov, 
hadügy: Kerenszki, 

haditengerészet: Skobelev, a munkások és 
katonák tanácsának elnökhelyettese, vagy 
pedig Kolcsak tengernagy, a Fekete-tengert 
flotta parancsnoka lesz. 

földimivelés: Csernov, forradalmi szoci-
alista, 

közmunka; Zgczdev, szociáldemokrata 
munkás, 

igazságügy: Nikitin, moszkvai szociálde-
mokrata "ügyvéd, vagy Malantovics odesszai 
szociáldemokrat a ügy véd, 

igazságügy: Pesekov, nemzeti szocialista. 
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Szombaton és vasárnap május 19-én és 20-án 

A legjobb magyar | | ^ | |pg Szigligeti Ede vig-
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Ezenkívül: 

A csábító 
Nordiskdráma 3 felvonásban. A főszerepben: NICOLAi JOHANSEN. 

Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. Jegyek 

délután 3 órától, vasárnap délután fél 2 órától kezdve előreválthatók. 


