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Két kitüntetett iparos 
ünneplése. 

'Kajái adósit ónktól.) Szép ünnepség (Szín-

helye volt szerdán idélútán a városházié köz-

gyűlési terme. Ezen alkalommal adta át 

ugyanis dr. Cicatricis Lajos (főispán a király 

ajándékát Osvát Imre asztalosmesternek és 

a királyi kitüntetést Schüffer Mártonnak, a 

Bőripari Szövetkezet elnökének. Megjelent az 

ünnepségen a város tanácsa, valamint az 

ipartestület vezetősége és ,a kitüntetettek hoz-

zátartozói és barátai nagy számiban. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán intézett elő-

ször beszedet a két kitüntetett iparoshoz. Ki-

fejtette, hogy nagyon kedves kötelességtel-

jesítés alkalmából bivta össze a megjelente-

ket. A király őfelsége indíttatva érezte ma-

gát, hogy Osvát Imre polgártársunkat abból 

az alkalomból, hogy bét fia teljesít a mozgó-

sítás óta katonai szolgálatot, ajándékkal tün-

tesse ki. Egy ezüst feszületet és 500 korona 

készpénzt küldött e célra a király. Most eze-

ket az ajándékokat a kormány megbízásából 

átadja Osvátnak. Igaz örömmel és hazafias 

érzésének minden melegével teszi ezt és nincs 

semmi kétsége az iránt, bogy a város közön-

sége is meghajtja a királyi ajándékkal ki-

tüntetett apa előtt az elismerés és nagyra-

becsülés zászlóját. Kéri a gondviselést, bogy 

ugy őt, mint hős fiait és családját még sokáig 

tartsa meg. 

Az ajándék átadása, után Osvát Imre né-

hány keresetlen, egyszerű szóval köszönte 

meg « király ajándékát és a főispánnak 

iránta tanúsított jóságát. 

Ezután Schtiffer (Márton kitüntetésének 

átadása következett. Dr. Gicatricis Lajos fő-

ispán közölte a megjelentekkel, hogy a ke-

reskedelmi miniszter a napokban küldte le 

a királynak arról az elhatározásáról szóló le-

iratát, amelylyel Schaffer Mártonnak, a Bőr-

ipari Szövetkezet elnökének a koronás arany 

érdemkeresztet adományozta. A szép kitünte-

tést különös örömmel adja át Sehaffernek, 

mert, az alatt a pár év alatt, amit (Szeged köz* 

ügyeinek intézése élén eltöltött, Scháfferben 

•olyan férfiút ismert meg, aki a közügyek 

iránti fáradbatlanság és önzetlenség minta-

képe. Ezután ismertette a főispán Schaffer 

érdemeit, amelyeket a Bőripari Szövetkezet 

fölvirágzása terén szerzett. 

A beszéd végeztével a főispán föltüzte 

a kitüntetett mellére az érdemkeresztet s ez-

után megkezdődött az ünneplés. 

Elsőnek Szakáll Ferenc üdvözölte a ki-

tüntetett polgárt, az ipartestület nevében, 

majd dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

üdvözölte Schaffer [Mártont a város közön-

sége nevében, Wimmer Fülöp a kereskedel-

mi és iparkamara meleg üdvözletét tolmá-

csolta, utána Szabó Gyula a szövetkezeti ér-

dekeltség nevében mondott beszédet. 

iA föl szólal ások után Schaffer Márton 

könnyes szemekkel köszönte meg az ünnep-

lést. Annak az ígéretének adott kifejezést, 

ihogy bár öreg emiber, de szivének utolsó 

dobbanásáig haladni fog azon az uton, ame-

lyet közéleti munkássága eddigi pályáján kÖ-

v tett. . , U j j : . . 

Fzzel az ünnepély véget ért 

A s z o c i a l i s t á k k i z á r t á k 

ü t r e n s z k i t a v á l a s z t -

m á n y b ó l . 

Stockholm, junius 20. A Stockholm,$ 

Dagblad haparaudai jelentése szerint a szo-

cialista forradalmárok junius 15-én Pétervá-

rott megtartott kongresszusukon Kerenszklt 

kizárlak a központi választmányból, mert 

ugy Ítélték, hogy magatartása a fronton nem 

egyezett meg programjával. 

A Novoje Vremja híradása Ikiegésziti 

a Kerenszki ellen való hangulat képét E lap 

szerint Kerenszki újra való megválasztása 

ellen legutóbbi hadparancsai miatt ,a nem-

zetközi frakció képviselői dolgoztak. Többen 

azt kívánták, hogy Kerenszki és Csernov 

lépjen ki az ideiglenes kabinetből és az in-

dítványt követő tárgyalás olyan heves és 

éles volt, hogy csak zárt ajtók mögött foly-

tathatták. Hir szerint Kerenszki kizáratása 

miatt Csernov is kilép a központi választ-

mányból. 

Cseleke távirata a magyar 
szociáldemokrata párthoz. 

Budapest, junius 20. A magyar szociál-

demokrata párt titkárságához kedden Csekl-

zfétől, az orosz forradalom egyik ismert ve-

zérétől, a következő feltűnést keltő távirat 

érkezett. A pétervári munkás- és katonata-

nács idasitásáiía közlöm, hogy a tanács ju-

nius 2-án tartott ülésén junius 28-tól julius 

8 ág ált/alános nemz ej közi szociálist a érte-

kezletet hívott össze. 

Cseidze, elnök. 

A Pétervárott feladott távirat Stockhol-

mon keresztül:, az orosz munkás- és katona-

tanács közvetítésével jutott Budapestre. 

Az antant megakarja félemlíteni 
az uj görög királyt. 

Rotterdam, junius 20. A Daily Mail ir-

ja: A cenzúra titokzatosságai közé tartozik, 

Irogy Sándor görög király proklaimációjált 

csak hat nappali megjelenése után közölték 

az angol lapok. Pedig az, amit az uj görög 

király trónralépteikor mondott, éppenséggel 

nem jelentéktelen. Apja fényes nyomdokait 

akarja követni, ami 'igen hamar arrtt vezet-

het, hogy nem lesz trónja. Az entente nem 

akarja, hogy Görögország köztársaság le-

gyen, háborúba sem akarja sodorni akarata 

ellenére, de semmiesetre sem tűri, hogy 

Athén a német intrikák fÖfészke legyen és 

még kevésbé azf,~ hogy a balkáni entente-

csapatokat hátbatámadhassák. . 

Konstantin híveit kiutasítják 
Görögországból. 

Bécs, junius 20. Athénból távírntozák a 

lyoni lapoknak, hogy Jonmrt főmegbizott 

Konstantin volt király leghívebb emberei 

között dr. Strejt volt külügyminisztert is ki 

fogja utasítani Görögországból. 
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ilötzendorfi Conrad báró tábornagy: 
Ellenségeink fogyatkozó erejének leg-

jobb bizonyítéka: kétségbeesett vadászatuk 
uj szövetségesek után. 

1917 május havában. 
ilötzendorfi Conrad báró, tábornagy. 

Szeged, 1917. junius 
— ».,mi»t.. .... r-i 

Ujabb 45.000 ellenséges hajóOr 
elsülyesztése. 

Berlin, junius 20. A Wolff-ügynökség je-

lenti: I. Tengeralattjáró naszádjaink az észa-

ki elzárt termeteken ujabban ismét 26,000 

bruítotonna hajótért samlmis] tettek meg. 

II. A Földközi-tengeren működő egyik 

íengeralaítjáró naszádunk parancsnoka, 

Klatt tengerészfőhadnagy, junius 13-i'káu éj-

szaka a inessinai úttól délre elsül ye&ztett 

egy ismeretlen felfegyverzett 4000 tonnatar-

talmú gőzöst és 15-ikén, még ugyanazon a 

vidéken két erősen biztosított ellenséges ki-

sérő menetet támadott meg. Másfél óra alatt 

az egyik kisérőmenetből, amely három gő-

zösből állott, kilőtte a két legnagyobbat 6000, 

illetve 4000 tonnával, a másikból pedig, mely 

két gőzösből állott, az 5000 tonnás nagyob-

bik gőzöst. Valamennyi elsüllyesztett gőzös 

rendkívül mélyjáratuan volt megrakva. 

A fiémet iégitorpedók rettenetes 
hatása. 

Bécs, junius 20. Hamburgból jelentik a 

Neues Wiener Jourml-aak: A legutolsó re-

pül oíárn adásról, amelyet a németek Anglia 

déli része ellen hajtottak végre, a Hamburger 

Fremdenblatt-wAí a következő részleteket si-. 

került megtudnia: Egy angol lap tudósítója 

a támadás idején a déli partvidék egy olyan 

városában volt, amely nagy károkat szenve-

dett. Nincs ház ebben a városban, amelynek 

ablakai be ne törtek volna. Az első rohanás 

hajnali félőt órakor történt, a német repülők 

légi torpedói a várost több pontján felgyúj-

tották s oltani nem lehetett, mert a bombák 

folyton hullottak. A megrémüti lakosság sza-

bad szemmel látta a levegőn kereszt ülsüvitő 

légi torpedóikat. 

Ezek okozták a legnagyobb pusztításokat, 

Egyetlen egy ilyen torpedó szétvetett egy 

házal és olyan hatalmas üreget vájt a föld-

be, amelynek mélysége hét láb és szélessége 

harminc láb. A parton felállított ütegek sza-

kadatlanul tüzeltek, a fényszórók 'keresték a 

támadó repülőgépeket és Zeppelineket. Az 

egyik Zeppelin kétségbeesetten Igyekezett áz 

elhárító ütegek tüzköréből kijutni, a száraz-

föld felől a tenger felé próbált jutni, de az 

angol repülőgépek már akkor fölébe 'kerül-

tek. A Zeppelinről tüzeltek az üldöző repülő-

gépekre, mivel azonban időközben a Zeppelin 

kormányikereikét ágyúlövés érte, már nem 

volt menekülésié. 

A „hős" Polncaré az ágyúzott 
Refmsban. 

Berlin, junius 20. A junius 19-én délelőtt 
ÍJ óra 45 perékor elindított francia szikra-
távirat jelenti, hogy junius 18-ikán 2000 grá-
nát esett Beirasra. A német ütegek lövőlaj-
stromai szerint azonban ezen a napon csak 
ötvenöt gránátot lőttünk Reinmra és pedig a 
városban felismert ütegekre. A szikra jelentés 
célja talán az, hogy a semleges világban el-
oszlassa a rossz (benyomást, amelyet St. 
Quentin fölösleges és barbár elpusztítása 
előidézett, vagy pedig hogy tündöklő szín-
ben tüntesse fel Poincaré bátorságát, aki az 
állítólag oly erősen bombázott városban a 
18-iki szikratávirat szerint látogatást tett. A 
francia szikratávirat különben önmagával 
jut ellentétbe, amikor bevallja, hogy csak 
egy polgárember vesztette életét, három pey 
dig megsebesült, » . j , 


