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A forradalom ilyetén elposváriyosodá-
sa ellen a. bolsevikiek felújították a harcot 
es minden, jel a r ra mptat, lliogy az esemé-
nyek csak kezdeti állapotban vannak, Ihogy 
még véres folytatásra van kilátás, különö-
sen akkor, ha Kerenszki offenzívája meddő-
nek bizonyul. 

HÍREK 
ocoo 

Gyóni Géza halála. 
(Saját 'tudósítónktól.) Hi r t adtunk már 

röviden arról, hogy Gyóni Géza a neves és 
érdekes fiatal poéta orosz hadifogságban 
meghalt. A iBácskai Hírlap, amelynek 'há-
ború előtt munkatársa volt Gyóni. a (követ-
kező részleteket közli Gyóni haláláról: 

ŰVía délután a Bácskai Hirlap szerkesztő-
ségéhez a következő távirat érkezett: Bácskai 
Ilirlap Szabadka. Krasnojarsk 7/12. Zens. 
Wien. 

Gyóni Géza am 25. gestorbén Ozsvár 
kadett Kriegsgef angenes. (Gyóni Géza 
25-én megholt Ozsvár hadiapród hadifo-
goly.) 
lE távirat szerint Gyóni Géza ia ikraszno-

jarskri fogolytáborban meghalt. Halála oká-
ról, betegségéről mit sem mond a gyászos hír-
adás, amelyet Gyóninak egy fogolytársa, 
Ozsvár 6. honvédgyalogezredbeli hadapród, 
esantavéri földbirtokos, aki 1915 nyara óta 
van a krasnojarski tiszti fogolytáborban, kül-
dött. 

Különös, hogy bár híradása szerint Gyó-
ni Géza már a mult hó 25-én meghalt, Ozsvár 
esak e hónap 12-én adta fel a táviratot. En-
nek oka lehet az is, hogy Ozsvár valakitől, 
valamely fogoly tiszttársától hallotta Gyóni 
halálának hirót és nem volt a halál napján 
Gyóni ik özeiében. Az a lehetőség', hogy Ozs-
vár hadapródnak talán esak közvetett hallo-
mása volt Gyóni haláláról, tápot ,ad annak a 
halvány reménységnek, hogy valami tragi-
kus tévedésről van szó, miután tudjuk azt, 
hogy rövid idővel ezelőtt junius 8-án halt 
meg krasznojarski fogolytáborban Gyóni Gé-
za öcscse, Áchim Mihály honvédlfőkadnagy. 

Gyóni Géza a világháború lantosa volt, 
de több finom irása jelent meg már előbb is. 
Ezek között már évekkel ezelőtt feltűnést 
Ik eltett „Szomorú szemmel" einiü verses kö-
tete. Przemyslben, a. körülzárt várban jelent 
meg a „Lengyel mezőkön, Tábortűz mellett". 
Ezt az égő, lángoló magyar könyvet tizenöt-
ezer magyar baka vette meg a bombázott, 
szorongatott przemysli várban. Ez a kötet e 
„Aiulf polniscebn Fluren" címen Prsemysl el-
este után pár hónappal német nyelven is 
megjelent. 

(Már a fogságból, messze Szibériából kül-
dött haza Gyóni több költeményt, amelyek 
liirájának régibb verseivel egy kötetben, „Le-
velek a Kálváriáról ' eimmel Budapesten je-
lentek meg. 

(Gyóni Géza lantja nem hallgatott a kras-
nojarslki fogolytábor lélekölő egyhangúságá-
ban sem. Pá r hónapful ezelőtt érkezett haza 
oroszországi misszióutjáról Cebrián Mária 
grófnő, aki előadta, hogy Krasnojarskban 
Gyóninak több gyönyörű u j versét olvasta. 
A költő kérte is Cebrián grófnőt, hogy vigye 
magával Magyarországba u j költeményeit, 
azonbanl a grófnő a szigorú orosz cenzúra mi-
att nem merte a költeményeket elfogadni. 

iAggódlva reméljük, hogy a fogoly költő 
versei elkerülnek hozzánk, hogy baj társai 
megőrzik és hazahozzák ezeket a verseket, 
utolsó dobbanásait egy magyar költő nemes 
szivének. 

— Időjárás. Változékony idő várható, 
hősülyedéssel és helyenként zivataros 
esőkkel, 

PROGNÓZIS: Változékony, hűvösebb, 
s'pk helyütt csapadék, zivaiktrok. Déli hő-
mérséklet: 25.9 fok Celsius. 
— Szurmay és Apponyi Bécsben. Bécsből 

jelentik: Szurmay honvédelmi miniszter és 
gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Bécsbe érkeztek. A miniszte-
rek a Magyar Házban szálltak meg. 

— Orosz fogságból visszatért ezredes. 
íNyitráról jelentik: Szalliniáry Géza honvéd-
ezredes, Przemysl egyik liős védője hazaér-
kezett az orosz fogságból. Az ezredes a vár 
föladásánál került orosz fogságba, ahonnan 
mint rokkantat bocsátották eh 

— Tisza István Bécsben. Bécsből jelentik 
Gróf Tisza István pénteken reggel Bécsbe 
érkezett. A volt miniszterelnök a Sacber-szál-
lóhan szállt meg. 

— Hétfőn ülést tart a képviselőház-
Budapestről jelentik: A képviselőház hétfőn 
délután 3 órakor ülést tart, amelyen a továb-
bi teendőkről fognak intézkedni. Félhárom 
órakor az összeegyeztető bizottság tart ülést 
az elnöki fogadóteremben. 

— Landwehr vezérőrnagy tanácskozása 
a föidmiveiésügyi miniszterrel. Budapestről 
jelentik: Landivehr vezérőrnagy, a közös élel-
mezésügyi bizottság elnöke, csütörtökön este 
Budaipestre érkezett. Pénteken délelőtt Me-
zőssy Béla föidmiveiésügyi miniszterrel hosz-
szabb ideig tanácskozott közélelmezési kérdé-
sekről. 

— A szegedi gazdák csatlakozása a vá-
lasztójogi blokkhoz, A Szeged-alsótanyai 
függetlenségi és 48-as párt igazgató választ-
mánya Alsóközponton ülést tartott dr. Gerle 
Imre elnöklésével. Az ülésen a pártvezetőség 
majdnem minden tagja megjelent. Az ülés 
egyetlen tárgya volt. a gazdák állásfoglalása 
az általános választójog kérdésében. A vá-
lasztóijog kiterjesztésének kérdését az elnök 
behatóan ismertette, miajd hosszabb vita in-
dult meg. A vita bezárása után a ipártvezető-
sóg egyhangúlag elhatározta, hogy csatlako-
zik a szegedi választójogi ólokhoz. A határo-
zatot a következő át i rat tal közölték a szegedi 
szociáldemokrata párt tal : 

A szegedi szociáldemokrata párt végre-
haj tó bizottságnak! A Szeged-alsótanyai füg-
getlenségi és 48-as párt igazgató választmá-
nya julius hó 15-én Alsóközponton megtar-
tott teljes ülésén tárgyalta az általános vá-
lasztói jog törvénybe iktatásának kérdését és 

A legjobb szórakozó hely a 

BERLINI 
kávéház. 

Naponta Szegeden elis-
mert házi zenekarom hang-
versenyez. Minden vasár-
és ünnepnapon nagy díszes 
TOMBOLA-EST, amelyen 
a legszebb és legdíszesebb 
tárgyak sorsoltatnak ki. 

Hideg italok Oo pontos kiszolgálás. 
Helyiség: Deák Ferenc-utca 24. 

Szíves pártfogást kér 

HELLER J. 
a Berlini-kávéház tulajdonosa. 

a pártnak a választójogi blokkba való belépé-
sét. Az igazgató választmány egyhangú ha-
tározttal kimondta, hogy az általános válasz-
tójog sürgős törvénybe iktatását szükséges-
nek tar hja s ezért a választójogi blokkba be-
lép. Mivel azonban a kormány általános vá-
lasztójogi törvénytervezete még nem került 
nyilvánosság elé, további elhatározását e ja-
vaslat megismerése utáni időre t a r t j a fenn. 
Mert mig egyrészt nem támogatna oly javas-
latot, melyben a demokratikus alapeszmék 
teljességökben le nincsenek fektetve, más-
rést z nem támogathat olyan javaslatot sem, 
mely a magyar nemzetnek „saját hazájábani 
szabad és életerős fejlődésének biztcsiitékát 
nem adja. Szeged, 1917. julius hó 15-én. Sze-
ged-alsótanyai függetlenségi és 48-as pár t 
igazgatóválasztmánya nevében: Dr. Gerle 
Imre elnök, Káil Dezső jegyző. 

iA Szegedi Gazdasági Egyesület a követ-
kező átirattal tudatta a blokkba való belépé-
sét: A szegedi szociáldemokrata párt végre-
hajtó bizottságnak. A szegedi gazdasági 
egyesület igazgatóválasztmánya örömmel üd-
vözli az általános választójog érdekéhen meg-
indult mozgalmat s részt vesz a választójogi 
blokk megalakításában. Tekintettel arra, 
hogy a kormány általános választójogi ja-
vaslata még nem ismeretes, részletes állás-
foglalásunkat e javaslat közzététele és meg-
ismerése után fogjuk körvonalazni. Szeged, 
1917. julius hó 14-én. Szegedi Gazdasági Egye-
sület nevében Bokor Pál elnök, dr. Gerle 
Imre titkár. 

— Lovagias ügy, közügy. A Hus- és Vá-
sárpénztár ismeretes ügyét tegnapi számá-
ban vezető helyen kommentálta a „Szeged és 
Vidéke." Vass Jenő, igazgató a cikk miatt 
pénteken lovagias uton kért elégtételt Frank 
József szerkesztőtől, aki azonban az elégtétel-
adást megtagadta. iMi nem akarunk az ügy-
nek azzal a részével foglalkozni, amely kizá-
rólag Vass igazgatóra és laptársunkra tarto-
zik. A fölmerült eset kapcsán azonban nem 
hallgathatjuk el azt a véleményünket, hogy, 
azok a hirlapi közlemények, amelyek a mos-
tanihoz hasonló ügyek nyomán látnak napvi-
lágot, nem cáfolható meg — párbajjal . Nem 
akarunk későn érkezett apostolai lenni a pár-
baj ellen való küzdelemnek, amelyről minden 
ki tudja, hogy azért maradt eddig sikertelen, 
mert azok is elfogadták a klih ivást. akik a 
párhaj ellen beszéltek. Azt hisszük, nem mesz-
sze annak az ideje, amikor tételes törvény 
lesz átka annák, hogy monoklis alföldi dzsen-
trik regényes és rémes pá rba j históriák kiszí-
nezett elregélésével szórakoztassák remegő 
hölgyikéiket. Addlig is nekünk, kik vállaltuk 
a ikomoly és felelősségteljes közéleti munka 
nehéz és nagy robotját, tiltakoznunk kell az 
ellen, hogy a kötelességet végző újságíróval 
szemben is a kard élére appelláljanak a birói 
itélet helyett. , , . ; 
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— A gyermekstrand. Julius 12-én a gyer-

mekstrand fentartási költségeire eszközöli 
gyűjtés eredményeként 3968.38 koronát mu-
tat tunk ki. Jul ius 17-én 50 koronát nyugtáz-
tunk, mig most az Országos Gyermekvédő 
Liga 1000 koronát küldött hozzánk a gyer-
mekstrand céljaira. Ezzel a nálunk eszközölt 
adományok végösszege 5018.38 koronára emel-
kedett, A gyermekstrand — mint megirtuk — 
megnyílt. Vezetősége kéri a szülőket, hogy az 
ott üdülő gyermekek szórakoztatására küld-
jenek kiselejtezettt játékokat és képesköny-
vet dr. Farggó Ödönné oimére (Kárász-utca 
5.) — Az Országos Gyermekvédő Liga a kö-
vetkező levelet intézte hozzánk: 

Tekintetes Szerkesztőség! Dr. Orkonyi 
Ede kúriai biró ur őnagyméltósága javasla-
tára a folyó évi gyermeknapi gyűjtésből a te-
kintetes Szerkesztőségnek gyermeküdülőtele-
pekre 1000 koronát átengedvén, a szóbanfor-
gó összeget további el járás végett a tekinte-
tes Szerkesztőség címére postautalványon 
egyidejűleg megiküldöttük. Ezt az alkalmat 


