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LEGÚJABB. 
LUOANO: Olaszországból érkező je-

lentések szerint ott általános aggodalmat 
keltett az fi hír, hogy Auszfcria-Mgyaror-
szág Trientbem offenzívát fog indítani. Ká-
roly király ottani látogatása megerősítette 
ezt az aggodalmat. » • , 

ROTTERDAM: A Marnbtg Post je-
lenti Pétervárról : Kerenszki szemlét tar-
tott a balti flotta felett és hosszabb .gya-
korlatokat rendelt el. Ebből áz orosz flotta 
offenzív fellépésére következtetnek. 

H APA RANDA: A SuehomÚnov-ügy 
tárgyalásán nagyszámú (katona gyűlt egy-
be. A katonák 'beverték a terem összes ab-
lakit és követelték, hogy Suchonitlinovot 
szolgáltassák ki nekik. A bíróság vezetője 
közölte vei ük, £ogy követelésük törvény-
telen és nehogy Suchonxünov a katonák ke-
zére kerüljön, a Péter Pál-erődbe szállí-
tották. < 

STOCKHOLM: A Rjecs jelentése sze-
rint Qurko tábornok önként jelentkezett a 
Péter Pál-erőd parancsnokánál; . le tar tóz-
tatták. ( 

PÉTERVÁR: Finnország főkomiány-
zója lemondott. ,Uj főkonmányzóuak Nekra-
sovot nevezték ki. 

BERLIN: A Wolfi-iigyiiökség jelenti 
20-lkán este: A flandriai csata az angolok-
nak Langemarcktól Volleheckig terjedő tá-
madó arcvonalán teljes mértékben folya-
matban van. Védelmi zónánk legszélső ré-
szében reggel ótta elkeseredett és váltako-
zó szerencsével folyik a harc. 

STOCKHOLM: A Central News je-
lenti Péttervárról, hogy a Katedra .tábor-
nok elleni elfogatási parancsot visszavon-
ták. 

LONDON ^Reuter-jelentés): A kor -
mány elhatározta, hogy Kornilovot a hadi-
törvényszék elé állit ja. A munkástanács 
határozatára pedig hozzájárult alioz, hogy 
a pört ne Pétervárot t tárgyalják, hanem 
egy esküdtbíróság bevonásával a front te-
rüfetéti folytassák le. 

Modell női kalapjaim 
az őszi saisonra-
:: megérkeztek. :: 

Átalakítások gyorsan 
és jutányos árban 
v. végeztetnek. ,v 
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— Időjárás. Túlnyomóan száraz idő 
várható, némi hősülyedéssel. 

PROGNÓZIS: Semmi iugy kevés csa-
padék, meleg. Déli hőmérséklet: 27.8 fok 
Celsius. 
— Vilmos császár átutazott Szegeden. 

Vilmos' császári , szőr dán este 9 óra után 
öt kocsiból álló udívlari .vonatán átutazott 
Szegeden. A császár. Németország felől 
jött Budapesten (keresztül. A imágyar fő-
városba délután negyedhatkor. érkezett, ki-
szállott és ajutón bejárta a város főbb ut-
vonalait. Előzőleg o) pályaudvarra kérette 
dr. Wekerla Sándor nTniszter elnököt, 'aki-
vét negyedóráig bizalmasan elbeszélgetett. 
Az udvari vouat ha t jóra után indult el Bu-
dapestről. ! . • 

— Prohászka és Zichy titkos tanácsossóga 
Budapestről jelentik: A kormány fölterjesz-
tést tett a királyhoz, hogy Prohászka Ottokár 
székesfehérvári és gróf Zichy Gyula pécsi 
püspököknek a valóságos belső titkos taná-
csosi cimet adományozza. A magyar püspö-
kök tudvalévőleg tiz évi működésük után 
megkapják a titkos tanácsosi méltóságot. 

— A negyvenhatosok visszahelyezése. A 
negyvenhatosok visszahelyezése érdekében 
tudvalevőleg két párhuzamos akció indult 
meg. Az egyik a hatóságé, amely befejezést 
nyert akkor, ami km- a honvédelmi miniszter 
kívánságának megfelelően gondoskodtak a 
46-os kaszárnyában most tartózkodó csapat-
testek máshol való elhelyezéséről. A másik a 
társadalomé, amely azzal a céllal indnlt meg, 
hogy felségfolyamodvánnyel fordulnak a ki-
rályhoz. A folyamodvány, amelyhez tízezer 
aláírást gyűjtöttek össze, már fölment a ka-
binetirodába és igy rövidesen a király elé 
fog kerülni. Illetékes körök különösen a fe-
ségfolyamodványtól várnak eredményt. 

— A főispánok akciója a hadisegély föl-
emeléseert. Budapestről jelentik: A íoispánok 
legutóbbi budapesti találkozásán Kohek Kor-
nél, Esztergom vármegye főispánja azt az elő-
terjesztést tette, hogy a főispánok elaborátu-
mot adjanak át a pénzügyminiszternek a ha-
disegélyek fölemelése érdekében. A főispánok 
az előterjesztéshez hozzájárultak és az elabo-
rátumot a pénzügyminiszternek átadták, A 
főispánok az elaborátumban kifejtik, hogy a 
mostani hadisegélyek mellett az özvegyek és 
árvák sorsa elviselhetetlen, 

— Kitüntetések. Pártos Pál 46. gyalog-
ezredbe®. főhadnagynak és Görtz Jakab 46. 
gyalogezredbe® hadnagynak a legfelsőbb di-
csérő elismerés újólag tudtul adatott. A ki-
rály Kiss György 46. gyalogezredbe® had-
nagynak az ellenséggel szemben tanúsított 
kitűnő szolgálatai elismerései® a koronás 
arany érdemkeresztet a vitézségi érem sza-
lagján adományozta. Dr. Vajda .Jenő 46. gya-
logezredbe® főhadnagynak a koronáé arany 
érdemkeresztet a, kardokkal adományozta a 
király. Nl.igyiván Lipót 46. gyalogezredbe® 
gyalogost az 1. osztályú, Bakai Imre 46. gya-
logezredbe® káplárt a 2. osztáluy ezüst vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. , 

— Szeged képviselete a csongrádmegyei 
rekvíraló-öizottsagoan, A miniszterelnök egy 
rendelete intézkedik arról, hogy minden vár-
megye területén rekviráló-bizottságot alakít-
sanak, melynek feladata megállapítani, hogy 
mennyi az a szálas takarmánykészlet, amely-
re a kisgazdáknak szüksége van és mennyi 
ebből a rekvirálható mennyiség. Osongrád-
megye alispánja, mivel Szegedet is Csongrád 

megye területére osztották be, átírt a ható-
sághoz, hogy tagokat delegáljon ebbe a rek* 
virá ló-bizottságba, A tanács csütörtöki ülé-
sén Bokor Pál kelyettes-polgár mestart küldte 
ki a bizottságba, egyben pedig fölterjesztést 
intéz a kormányhoz, hogy Szeged területére 
kiUön rekvirá ló-bizottságot szervezzenek, 
mert a város 140.000 katasztrális hold terülöd 
tével és népességének számával alkalmas ar-
ra, hogy külön kerület legyen. 

— Minisztertanács. Félhivatalosan jelentik: 
Csütörtök délután minisztqr.tánács ült ŐSZ* 
szó dr. Wíljfifi \ Sándor miniszterelnök eí-
:n öklétével. A miniszter tanács este 9 óráig 
ta»rtott,, 

— Szeptember vége felé jár az idő, rö-
videbbek már a napok és visszatoltuk egy 
órányira az idő szekerét, de u j nyár kö-
szöntött ránk. A nap melegen ontja suga-
rát , a levegő forró és fulladt, déliben pedig 
akkora a hőség, hogy a juliusi kánikulára > 
emlékeztet. A Tiszán is újból megkezdődött 
az élet. Az indulni készülő fürdők ismét 
megállottak egy szóra, a kosarak félárboc-
ra eresztve lengenek ég és viz között, Mo-
hamed koporsójának sorsára emlékeztetve. 
A vizben ismét vidám fürdőzők lubickolnak 
és a szandoUnok diadalmasan szelik a csön-
des hullámokat. Az ősz lehelete gyorsan 
tova tűnt és reméljük, hogy nem is tér visz-
sza egyhamar. 
— Rendelet a többgyermekes családapák-

ról es az egyetlen búról, Jelentettük már, 
hogy őfelsége parancsot adott ki a többgyer-
mekes családapák és a megmaradt utolsó fiu 
katonai kíméléséről. A királynak a paranosa 
és a honvédelmi miniszternek erről szóló kör-
rendelete a hivatalos lap csütörtöki számában: 
megjelent. A honvédelmi miniszteri rendelet 
közli, hogy a megmaradt utolsó fiuk és több-
gyermekes családapák hozzátartozói a köz-
ségi elöljáróság közreműködésével folyamod-
hatnak a király parancsában megjelölt ked-
vezményért. A folyamodványban pontosan 
meg kell jelölni a kímélésre kérelmezett ka-
tona pontos beosztását (ezred, zászlóalj, szá-
zad) és ha az illető a harctéren van. a tábori 
postaszámot is fel ke® tüntetni. A király pa-
rancsa értelmében a többgyermekes család-' 
apák és a megmaradt utolsó fiu a harctéren 
olyan szolgálati helyen fognak alkalmazást 
nyerni, amely az ellenség állandó behatásá-
nak nincs kitéve, 
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— Adomány. Szallai J. József és neje Lövész 

Antalnó s í r jára szánt koszorú megváltása ci-
urnén 20 koronát küldtek be hozzánk a városi 
szegények számára, 
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— A 46-os n a p rekordot állított fel Szegeden 

a sátrak nagyszerűségében, érdekességében és 
változatosságában. Több, mint hetven sátrat 
és mutatványos telepet számláltunk össze, 
Lesznek szerencsekerék, cirkusz, indiános te-
lep, két csuzda, két körhinta, két hajóhinta, 
jóssátor, f rankfur t i ikrek, tánckörönd, kacsa-
vadászat, lövöldék, labdadobálás, karikadobá-
lás, macskazenekar, gyorsfényképész, lovarda 
két viziforgós komédia, színház, kabaré, mozi, 
lánctépő, erőmüvésznő, kötéltáncosnő, zene-
bohócok, dijbirkozók, lovasverseny stb. stb, A 
közlekedés gyors és kényelmes lebonylitására 
a hadihidak szolgálnak. A közönség különös 
figyelmébe ajánljuk a 46-os cirkusz műsorá-
ban az indiai tüzkirály szenzációs mutatvá-
nyait, amelyeket még Szeged város közönsé-
ge nem látott és amelyek páratlanok a ma-
guk nemében. JJj műsorral lépnek fel a 46-o.s 
cirkuszban a zenebohócok, világhírű trapéz-
művész és művésznő, A trapézon tűzijáték 
mutatványok. Ujabb kényelem, szempontjá-
ból az egyes sátrak egymással és a központ-
tal tábori telefonnal lesznek összekapcsolva, 
ami a vezetést megkönnyíti. Azonkívül cél-
szerű ujitós, hogy a rendező bizottság a Ti« 
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