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Vilmos császár R u p p r e c h t
trónörököshöz.
Berlin, augusztus 2. A Wolff-ügynökség
jelenti: Vilmos császár a következő táviratot
küldte Rupprecht bajor trónörökösnek:
Rupprecht bajor trónörökösnek! Üdvözöllek a parancsnokságod alatt levő IV. (hadsereg julius 31-i nagy sikeréihez. A te utasításaidnak, a IV. hadsereg főparancsnoksága
erőteljes parancsainak, csapataid törhetetlen
győzelmi akaratának és nagyszerű magatartásának az a büszke eredménye, hogy meghiúsította az angol-francia támadás első hatalmas rohamát, melylyel a flandriai tengerpartot el akarták ragadui tőlünk.
Az Úristen ezután is veled lesz és páratlan csapataiddal.
A táborban, 1917 augusztus 1.
Vilmos.
Michaelis drezdai nyilatkozata.
Bécs, augusztus 2. Dr. Michaelis kancellár a Dresdner Neueste Nachrichten 'főszerkesztője előtt nyilatkozatot tett a helyzetről,
amelyben a többek között a következőket
mondta:
— Bethmann-Hollweg kancellár hivaíaloskodásának utolsó idejében különösen nyomatékosan hangoztatta a békevágyat és ezt
nemcsak a semleges, de az ellenséges államokba is Németország gyöngeségére magya
rázták. Ez nem hozott bennünket közelebb a
békéhez. Istennek legyen hála, erősek vagyunk s ezt három esztendő alatt elegendőképpen bebizonyítottuk. Ezentúl is be fogjuk
bizonyítani. Ha néha-néha idegeseknek mutatkoztunk is, gyöngék soha sem votunk, sőt
ellenkezőleg, ugy a birodalom belpolitikájának terén, mint kifelé is olyan erőteljesek és
egészségesek vagyunk, mint valaha. Ezentúl
is iparkodni fogunk közelebb jutni a békéhez,
de az eddigi hibák és a belpolitikai küzdelmek
nem fognak megismétlődni,
őszintén kész
vagyok minden kedvező alkalmat megragadni, hogy tjsztes békét köthessünk, a mire
a német népnek feltétlenül joga van. Most
elsősorban kerülnünk kell mindén Idegeskedést s meg kell ^győznünk ellenségeinket arról, hogy Németország támadó ereje nem
csökkent, akkor aztán teljesen és végképp
meg fog szűnni az a spekulációjuk, hogy Németország már elgyengült,
Kornilov tábornok követeli az
orosz támadások megszüntetését.
Stockholm, augusztus 1. A Ruszkoje
Szlovoban Kornilov tábornok következő sürgönye jelent meg:
— Az orosz hadsereg csupa felelősségnélküli egyénből áll, akiket semmiféle eszközzel sem lehet engedelmességre
kényszeríteni
és akik csapatostul szökdösnek. Olyan helyeken, amelyeket többé nem lelhet csatatérnek
tekinteni, valóságos rémuralom van, aminőt
az orosz hadsereg azelőtt sohasem ismert.
Meggyőződésem szerint hazánk romlásba
indul és bár senki sem kérdezte a véleményemet, határozottan merem azt kérni, hogy az
offenzívát az összes frontokon azonnal szüntessük be és ilyen módon kapjunk alkalmat
arra, ihog'y a hadsereget átszervezzük és a
fegyelem utján megmentsük. Máskülönben
rendkívül sok katonát áldozunk fel szükség-

telenül — olyan katonákat, akik bátran és
hűségesen teljes!tették kötelességüket. Felelősségem tudatában nern miiködhetem közre
a haza romlásán. Ha a kormány nem helyesli ezt a módot, amit ajánlok és amelyet
egyedül helyesnek tartok, a parancsnoki
méltóságról lemondok.
Kornilov.
Az orosz-svéd vasúti
forgalom.
Kopenhága, aug. 2. iA Politiiken-nek táviratozzák Haparandából: A pétervári ható-'
ságok távirati intézkedésére, hogy a haparanda—torneai teherforgalmat ismét megkezdték. A hajóikat Haparandából svéd munkások a folyó közepén levő határvonalig
vezetik, itt átadják finn munkásoknak. Hasonlóiképpen bonyolítják le a forgalmat Finn
országbői Svédországba. Hogy az üzleti
forgalom se bénuljon meg teljesen, naponta
egy futár mehet Torneáiból Haparandáiba és
egy másik visszafelé. A postát a hid közepén cserélik ki a finn és a svéd postahivátai
ndko'lc. A rokkant hadifoglyok kicserélését
1 a tárzár nem érinti.
Bulgária nyugodtan várja
a jövőt.
Szófia, augusztus 1. A bolgárok a fronton és a front mögött is tökéletesen nyugodtak és bizalommal várják a jövőt. Mindenki
tudja, hogy a háború folytatásáért nem bennünket, hanem az ellenséget terheli a felelősség- Negyven év óta minden bolgár embr egyetért Bulgária igényei tekintetében.
Az ellenzék vezérei néhány nappal ezelőtt
Radoszlavov miniszterelnökhöz fordultak,
hogy a dolgok állása felől pontos értesüléseket kapjanak.
Sarrail a garanciája Venízelos
politikája megvalósításának,
Zürich, augusztus 2. Bevione olasz képviselő a következőket irja a Oazetta del
Popolo-nak Pársból: A párisi konferencia
Szalonáki feladásáról sohasem tanácskozott.
A Sarrail-sereg a legjobb garancia Venizelosz politikájának megvalósítására. VenizeiOSÍZ 'megértette, hogy Görögországnak a kő
vetéléséi Olaszországgal szemben -megvalósíthatatlanok és ezért feltétel nélküli csatlakozott az antanthoz.
Japán egész Kelet-Ázsiát meg
akarja hóditani.
Berlin, aug. 2- Bár nem jött váratlanul,
illetékes helyeken érthető feltűnést keltett,
hogy Japán megszállotta Mandzsúriát, miután az orosz kormány imér régebben átengedte a japánoknak a (mandzsúriai vasutakat. ,Az orosz kormány akkoriban azizal
magyarázta ezt az elhatározását, hogy meg
akarja jutalmazni azt a barátságos 'viselkedést, amelyet a japán kormány és a japán
nép a forradalom idején Oroszország irányában tanúsított. Hogy Japán most még
t ovább ment és egész Mandzsúriát megszállotta, annak bizonyos jéle, hogy saját fenhatósága alá akarja hajtani az egész Kelet
Ázsiát,

Á kormány nem engedélyezi
a választójogi blokk népgyűlését.
(Saját tudósítónktól.)
A választójogi
blokk intézőbizottsága dr. Becsey Károly elnöklésével látogatott előkészítő ülést tartott
csütörtökön este a Munkás-Othon helyiségé,
ben. Fürtös Sándor titkár beszámolt arról,
hogy a népgyűlés összehívását másodfokon
a tanács sem engedélyezte és a Budapesten
eszközölt tapogatódzásokból is az derült ki,
ihogy a kormány sem engedélyezné esetleges
ieiebbezés esetén a népgyűlést, miután az általános rendelkezésekbe ütköznek. Megállapodtak tehát abban, hogy zárt helyen, nyilvános értekezletet fog a blokk tartani és pedig a Korzó-mozi nyári helyiségében, aug,
12-én, délelőtt 11 órakor. Ennek ugyanis
inem lesz akadálya, Az értekezletre meg fogják hivni mindazokat az országos pártokat,
melyeknek programjában benne van az általános választójog kikiízdése.
Szabó Gyula titkár előterjesztette az
országos pártokhoz szóló köriratot és az értekezleten elfogadandó határozati javaslat
tervezetét is. Ez az utóbbi három részből fog
állani. A határozat elsősorban Szeged népének helyeslését fogja tartalmazni, hogy Szeged politikai és társadalmi szervezetei az
országos egyesülés által kitűzött célok szolgálatára egyesültek. E célok tudvalevőleg három irányt ölelnek fel. Először a választójog
kiterjesztését, másodszor az annekszió és
hadikárpótlás nélküli békét, harmadszor a
háború utáni külpolitikai irányzatok megváltoztatását, illetőleg a nemzetközi békét
biztosító intézkedések létesítésére való törekvéseket, A határozati javaslat elsősorban
ezeket a törekvéseket helyezli.
A második rész kimondja, hogy ezúttal
az értekezlet kiválóképpen csak a választójog kérdésével kiván foglalkozni.
A harmadik rész aztán konkréten foglalkozik azokkal a kívánságokkal, amelyek a
választójog megoldásának kérdésében foglalkoztatják a közvéleményt. Ilyen például a
kormány által kijelölt (program helyeslése, a
nők választójogának bizonyos mértékben
való 'követelése, a kerületek beosztására vonatkozó megjegyzések és végül az a követelés, ihogy a Szegedet a Tisza-féle törvényben a kerületbeosztásnál ért \sulyos sérelem
teljes mértékben
orvosoltassék.
Ez utóbbi pontozatok szövegének tüzetes
megállapítására dr. Becsey Károly elnöklése
alatt Szabó Gyula, Fürtös Sándor, dr. PlaPP
Róbert és dr. Dettre János részvételével bizottságot küldtek ki, amely a jövő hét csiitör
tökjén tart ülést.
A blokk ülése 10 órára véget ért.

v j t ' . r

