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LEGÚJABB.
PÉTEJWÁR: (P. T. Ü.) Galicin herceg
miniszterelnök az orosz sajtó képviselőivel
folytatott beszélgetés során, kijelentette, hogy
számára ugyanaz a jelszó, mint elődeié volt;
a háború folytatása a teljes és végleges
győzelemig.
STOCKHOLM: Az oroszországi kormányválságot a svéd sajtó ugy ítéli meg,
mint további lépést a reakcionáriuis irányban. Ignatiev távozásával, aki legkevésbé
volt konzervatív, a reakciós párt végleg felülkerekedett. A válságot tisztán belpolitikai
viszonyok idézték elő.
ZÜRICH: A római haditanácscsal se
orosz, se francia körökben nincsenek megelégedve. Élesen jutott kifejezésre, hogy
Anglia Lloyd George programját reá akarja
erőszakolni szövetségeseire. E tekintetben
félreértés nem' lehetséges.
LONDON: (Reuter-jelentés.) Cornavallis csatahajót január 9-ikén egy ellenséges
tengeralattjáró a Földközi-tengeren elsülyesztette. A kapitányt és az összes liszteket megmentették. 13 tengerész eltűnt, azt
hiszik, hogy a robbanás áldozatai lettek.
Benmachres, repülőgép csatahajót, amelynek Sámson kapitány volt a parancsnoka,
január 2-ikán elsülyesztették. Egy tiszt és
négy tengerész megsebesült.
(Megjegyzés. A Cornavallis csatahajó
1901-ben épült. 14.200 tonnatartalmú volt.
Négy darab 30.5 centiméteres és 12 darab
15 centiméteres ágyúval volt felszerelve.
BUDAPEST: Gráf Tisza István miniszterelnök ma éjjel Bécsbe utazott. Szombaton
fog visszajönni.
STOCKHOLM: Bruszilov tábornok a
moldovai front parancsnoka katonáihoz napi
parancsot intézett, amelyben felhívja őket,
hogy állásailkat minden körülmények .között
tartsák meg. Közölte bátorításul, hogy Kaledin s Lesieky tábornokok haderőit a volihiniai frontról a moldovai frontra hozták.
ROTTERDAM: Londonból jelentik: Az
angol hadiflotta titokzatos tevékenységet
fejt ki, az angol tengeri vezetők élénk tanácskozást folytatnak, a hadi kikötőkiben lázas élet folyik.
RÓMA: Angol tengeri misszió érkezik
ide, amely tárgyalásokat fog folytatni az
olasz tengerészeti vezetőséggel.
GENF: A Newyork Herald jelenti:
Konstantin király levelet intézett Wilson•hoz, melyben kifejti, hogy csatlakozik békeakciójához és rámutat arra a lelketlen eljárásra, amellyel az antant az egész népét
az éhhalálnak teszi ki.
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Támadásunk a Susifa- és Uz-*
völgyben előbbrehaladt.
- Az ellenségtől több támaszpontot elragadtunk. Hat tisztet, 8 0 0 főnyi legénységet elfogtunk és hat
géppuskát zsákmányoltunk. —
BUDAPEST, január 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Macikeusen vez ér tábornagy körzetében nincs változás.
József főherceg vezérezredes harcvéna Iának parancsnoksága alatt álló haderők
déli szárnyán a hegyiharc tovább tart. A
Susita és Casinu völgyben, támadásunkat
előbbre vittük. Az ojtozi úttól északra osztrák-magyar és német zászlóaljak több
orosz állást rohammal elfoglaltak. Az ellenség számos ponton hasztalan erőlködött,
hogy az elveszített területet visszaszerezze.
Ezen a területen tegnap nyolcszáz foglyot
ejtettünk és hat géppuskát zsákmányoltunk.
A Bistrlca-Solotininka mellett tábori Örseink
visszautasítottak orosz vadász-különitményeket.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari fénök helyettese.
BERLIN, január 11. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A Riga és Sntorgon
között élénk tüzérségi tevékenység. A teg-

napi itsp folyamán éjszaka és ma reggel
több orosz támadás és crösebb osztagok
előretörései követtek és az arcvonal különböző pontjai ellen, de valamennyit teljesen
visszavertük.
József főherceg vezérezredes arcvonala: Tegnap a német és osztrák-magyar csapatok az Uz- és Susita-völgyben nehéz hegyi harcban ujabb eredményeket értek el.
Az ellenségtől több támaszpontot elragadtunk. Az ojtozi úttól északra a 189. száma
gyalogezred vitéz parancsnokának vezetése
alatt erősen kiépített, szívósan védelmezett
magaslati állásokat rohammal
eHogiaíf.
Marastinál és Rcoasánál az elfoglalt vonalakat az ellenség támadásaival szemben meg
tartottuk. 6 tisztet és több mint 800 főnyi
legénységet elfogtunk és 6 géppuskát zsákmányoltunk.
Maakensen vezértábornagy hadcsopocrtja: Nem volt lényeges esemény.
LUDENDORFF, első főszéHáameeter.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály,)

Ypern körül kudarcot vallott
az ellenség támadása.
BERLIN, január 11. A nagy főhadiszállás jelenti: Az Ypera és a Witschaetekönyökben, az Ancre és a Somme mellett
és a Maas mindkét oldalán a tüzérségi és
aknavetöharc ;a nap egyes óráiban jelentékenyen erősbödött. Yperatől északra az ellenség támadását súlyos veszteségei mellett,
visszavertük. Egy keskeny ponton a behatolt angolokat rohamtámadásainkkal vissza-

vetettük. Yperntöl délre eredménytelenek
maradtak erősebb ellenséges járőrök előretörései. Beaumontnál sikerült az ellenségnek
állásunk egy előreugrott árokdarabját megszálianl.
Repülőink lelőttek két angol kötött léggömböt, amelyek égve lezuhantak.
' LUDENDORFF, első föszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Kedvező járőrharcok
a Struma fronton.

tér: Lényeges esemény nem tőrtént.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

BERLIN, január 11. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal: A Strumjánál reánk nézve kedvező Jár árharcok
voltak.
LUDENDORFF, első föszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az olasz fronton nincs
változás.

BUDAPEST, január 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

BUDAPEST, január 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
A helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök !»Jy*tt*M.
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Az antant válasza Wilsonnak
Az antant végre elkészült Wilson békeittditványára is a válasszal, amelyet Briand
francia miniszter elnök
csütörtökön átnyújtott Amerika párisi nagykövetének. A
válasz részletes szövege még ismeretlen,
mert annak tartalmát az antant nem akarja nyilvánosságra hozni, amig Wilson kézhez nem kapja a jegyzéket. Egyes lapjelentések azonban elárulják, hogy az antant
jegyzéke nem lesz békülékenyebb hangú a
központi hatalmak 'békejavaslatára adott
válasznál, sőt a Matin azt mondja, hogy a
jegyzék fájdalmas verésként fog hatni a
központi hatalmaikra. A jegyzéket Briand
fogalmazta, ő a szavaknak nagy mestere
és ha a háború győzelmes befejezése tüzes
szónoklatokon nuilnék, Franciaországé lenne a legpompázóbb harci dicsőség. Nekünk
Lloyd George válaszolt, Wilsonnak Briand,
ezzel is dokumentálni akarták a nagy
egyetértést és ugy lehet, Briand válasza
még kardosörtetöbb lesz angol kollégáénál.

délmagyakob8zág
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Riadták az antant válaszát Wilson békejegyzékére.
London.
(Reuter-jelentés.) Az antant
válasza Wilson jegyzékére elkészült. A
jegyzéket Párisban nyilvánosságra fogják hozni, de csak 48 órával a hir beérkezése után, hogy Wilson megkapta a
jegyzéket. (M. T. I.)
Genf, január 11. Parisból jeentik; Briand
miniszterelnök ma nyújtotta át
Sharpnak,
Amerika párisi nagykövetének az antant
válaszát Wilson jegyzékére. A válasz átnyuj
tásánál jelen volt Belgium követe is, aki kijelentette, hogy csatlakozik a jegyzékhez és
köszönetét fejezte ki az amerikai kormánynak a jóindulatért, amelyet Belgiummal
szemben tanúsított. A jegyzéket csak pénteken közlik a nyilvánossággal, mert nem
akarják, hogy Wilson elnök az újságokból

fA központi hatalmak
békejavaslatára
adott válasz után alig lehetett remélni, hogy
az antant Wilson beavatkozására hirtelen
Bem, j a n u á r 11. A Journal
de Genévejöbb észre tér. Sokkal mélyebb okai vannek jekrafálk Jassyból: íA központi hatalmaknak az antant vérengző akaratának, semhogy az emberségesebb belátásra ez idő nak Románná ellen operáló hadserege négy
szerint számítani lehetne. Az antant, amely részire oszlik. Az első csoport, .amely Arz tágazdag zsákmány reményében idézte föl a bornok paramicsnok.ságia alatt áll. Jassy elleri
világháborút, retteg a békétől, amely kolvonul. A második és harmadik csoport,
dustarisznyával jelenik meg előtte. A háborús célok kitűzésében oly vakmerően elbi- vagyis Falkcnhayn seregei, amelyek iMiacken
zakodottak, az egymásnak tett ígéretekben sem frontjának centrumát alkotják, miután
annyira könnyelműek és lelkiismeretlenek, mái- hatalmukba kerítették Foksandt és Rra.
oly bizonyosnak hitték a mi ímegsemimisité- ilát, most Galac ellen vonulnak és céljuk
a
sünket, hogy a ,kiábrándító valóságot, ame- Szereth-vonal átlépése. Végül Mackeinsein hadlyet a haditérkép mutat, nem akarják, nem
seregének jobbszárnya operál Romániában.
tudják, félnek meglátni és remegő lelküket,
bűnös lelkiismeretüket hazug jelszavakkal, Ezt a hadcsoportot Toncsev bolgár tábornok
vezeti, aki miután birtokába vette egész
lángoló fogadkozásokkal bátorítják.
Nem fog tehát meglepni bennünket, ha Dobrudzsát, most részt fog venni Galae osátkelést szervez
a Wilsonnak küldött jegyzékben a szavak- troméban és előreláthatóan
nak pattogása keményebb, a gyanúsítások az Aldumán is, hogy meghódítsa a besszaéle csiszoltabb lesz. De, ha az antant ezt a rábiai Renit.
választ a központi hatalmak számára fájdalmas vereségnek szánta, ezt még igazán kiMegállapítható, hogy a központi hatalbírjuk. Sokkal kellemetlenebb volna, ha az mak kitűzött 'céljuk felé gyorsan haladnak
antant a fegyverek mérkőzésében zúdítana
ránk valami fájdalmas vereséget. Csakhogy
G ö r ö g o r s z á g elfogadja
ezt a vereséget nem jegyzékekkel intézik és
bár kétségtelen a francia miniszterelnök foaz antant ultimátumát?
galmazási ügyessége, a szócsatában szívesen
át is engedjük neki a babért, a fájdamas
Stockholm,
január 11. A Reuter-ügynökvereségek osztogatását azonban továbbra is
ség
athéni
jelentése
szerint a koronatanácson
megtartjuk magunknak.
engedékeny
és
az
ultimátum
elfogadására
A jegyzék érvelése, hangja és azok a
háborús célok, amelyeiket az antant .ismé- kedvező hajlandóság jutott túlsúlyra, inivel
telten emleget, majd a válaszban, nem fog- Görögország
semlegességének
fentartlwtóják megtéveszteni többé a józanul ítélő vivégérvényesen
kétséglágot. Ha az antant azt hinné, hogy az igaz- sága az ultimátumból
látszik.
ság elhomályositásával még minidig a maga telennek
lelki rabságában tarthatja a semlegeseket,
Athén, január 11. A Reuter-ügynökség
végzetesen téved. Minél jobban erősködik a jelenti: A görög kormány délután átnyújtotmaga hazug igazságai mellett, annál lepleelfogadja az antant
zetlenöbbül tárja fel a semleges államok ta válaszát. Görögország
előtt bűnösségét, amellyel a vérontást elő- ultimátumát.
idézte és konokságát, amellyel a háborút
Konstantin király ellentáll.
folytatni akarja. Az antant ujabb jegyzékének ez lesz a fájdalmas veresége, amelyBerlin, január 11. A Lokalanzeiger
közli
nek következményeit érezni fogja a londoni
Tidcnde következő párisi jelenegyezménnyel életre-halálra egyesült érdek-, a Berlingske
szövetség, amelyet ma már csak a zsivány- tését: Itteni körökben több jelből arra köbecsület és az egymástól való félelem tart vetkeztetnek, hogy Konstanin király határoössze.
zottan ellent fog állani az antant követeléEszünkbe jut az a játékos, aki szenvedélyében minden vagyonát egy lapra teszi seinek. A király, hogy a teljes szakitást elföl; az ilyen játékos könnyelmű, lelkiisme- kerülje, valószinüen meg fogja Ígérni az ultiretlen, de amig végső elkeseredésében hamátum részleges teljesítését, de a főkövetemisan nem kezd játszani, nem becstelen léseket vissza fogja utasítani.
ember és szerencsésebb körülmények között
esetleg még helyre is pótolhatja veszteséÉlelmiszerdikfátor Görögországgét. Az antant már abba a helyzetbe kezd
ban.
jutni, hogy hamis játékosnak tartsák. Ha
igy halad tovább, becsületes népek nem
Genf, január 11. Athéni jelentés szerint
fognak vele szóba állani, hanem leleplezik, a görög kormány Mohaiasz
ezredest élelmimint azokat szokás leleplezni, akik már túlszerdiktátorrá nevezte ki. Az athéni börzén
ságos vakmerőséggel próbálják korrigálni a
nagy
a nyugtalanság.
szerencsét.

s. erezzen értesülést a jegyzék tartalmáról,
hanem közvetlenül a jegyzékből.

A válász kifejti a háború okait
és céljait.
Zürich, január 11. A Matin
azt hiszi,
hogy a római konferencán a szövetségesek
képviselői szó nélkül elfogadták azt a tervezetet, amelyet Briand terjesztett elő Wilson jegyzékére adandó válaszul. A német
békeajánlatra adott válasz ügyében megállapítható a szövetségesek teljes egyetértése,
A Wilsonnak adandó válasz világosan kifejti a háború okait ós céljait. Az ellenség
fájdalmas verésként fogja érezni ezt a választ. A iondoni egyezmény ma elevenebb
erővel él, mint valaha.

C s a p a t a i k iassy, Galac és Rení ellen.
és ifólő, hogy további sikereik elé som lehet,
akadályokat görditemi. Nagy az aggodalom
amiatt, hogy ha iaz ellenség végzett Romániával, akkor további operócóiuaík szinterét átteszi orosz

földre.

Az ellenség kénytelen feladni
egész Moldvát
Szófia,

i a u u á x -11. (Braila

és Foksani

el-

este .után a központi hatalmak csapatai már
a Szereth védelmi vonalának szivébe hatolnak, ahol az oroszok és oláhok sokáig nem
tarthatják magukat és előreláthatólag elkerülhetetlenné válik rájuk nézve a visszavonulás. A z ellenség kénytelen

lesz egész Mold-

vái feladni és ennek az összeomlásnak következményei különösen Bukovinában
érezhető-,
vé fognak válni. A bukovinai
orosz hadállások, ha a szövetségesek
átléphetik a Sze-ethet, föltétlenül
meginognak,

Bolgár hivatalos Jelentés.
Szófia.

A bolgár vezérkar jelenti január

11-ikén: Macedón front: Az egész arcvonalon gyenge tüzérharc.

A szereszi síkságon

előőrsi ütközetek.
Román front: 'Ellenséges monitorok Tulcea városát ismételten bombázták.

Sarrail offenzívára készül.
Kopenkúga,
január 11. A
IBerlingske
Tidende-nek
jelentik Párisból, hogy
Sarrail
a római konferencián offenzíva céljára jelentékeny erősítéseket kért, különösen orosz
részről.

Protopopov bukása
Kopenhága,

január 11. A Times-nek je-

lentik Pétervárról, hogy Protopopov

belügy-

miniszter a legrövidebb idő alatt

visszalép.

Gerard németbarát beszéde
Frankfurt,
január 11. Newyorkból táviratozzák a Frankfurter Zeitnng-nak: Minthogy a Gerard beszédéről érkezett tudósítások szerint Gerard ismert beszédében,
rendkívül meleg, németbarát kijelentéseket
tett, Lansing
államtitkár távirati uton fölszólította Gerardot, hogy közölje beszédének pontos szövegét.

Siaged, 1917, január 12.
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Folytatni fogjuk a háborút
POLITIKAI HIREK.
*
a becsületes béke kivívásáig.
— A központi hatalmak jegyzéke az anfanf elutasító válaszéra. —

Bécsből jelentik: A király ma kjülön-

kihallgatáson fogadta Frigyes főherceg tá-

Bécs, január 11. Gróf Czernin Ottokár
külügyminiszter az amerikai Egyesült-Államok, a semleges hatalmak ós a Szentszék
itteni képviselőjének jegyzéket nyújtott át,
amelyben (külügyi kormányunk, korábbi1 békeajánlatának az ellenfelék részéről való
visszautasítása folytán előállitt helyzettel
foglalkozik:

célok összehasonlítása eldönti a kérdést. A

bornagyot, dr. Hussarek osztrák közoktatási

központi hatalmak védelmi harcot kezdtek.

minisztert és gróf Goluchowskyt, a monar-

Ellenségeink háborús céljai között ott van

chia volt külügyminiszterét.

a monarchia megrablása, Elzász-Lotharingia

Budapestről jelentik:

A császári és királyi külügyi kormány-

Az ellenséges kormányok amaz állítása,

visszahóditása,

Törökország

feloszlatása,

A parlament ed-

dig tervezett munkarendjében lényeges vál-

Bulgária csökkentése. A tervek megvalósí-

toztatás történt.

tásától egyre távolodnak.

hogy a kormányjelentést veszik tárgyalás

nak volt szerencséje e hó 5-ikén az ameri-

hogy javaslatunk egy

háborús

manőver,

Eredetileg azt tervezték,

alá, most azonban a Ház elnöksége elhatározta,

hogy a csütörtökön benyújtott mi-

kai Egyesült Államok kormányának szíves

békefeltételehik ismerete nélkül, feltevés —

niszteri javaslatok fognak előbb érdemleges

közvetítésével megkapnia azt a választ, a

a bizonyítás tehetősége nélkül.

tárgyalás alá kerülni.

melyet a vele szemben hadiállapotban levő

kormány és a vele

államok múlt hó

ajánlatukat a béketárgyalások

12-likén kelt

jegyzékére

A külügyi

szövetséges hatalmak
megkezdésé-

Az ülések

23-ikán

kezdődnek, tekintettel arra, hogy Simonsits
alelnök Berlinibe utazik a parlamenti elnökök
tanácskozására

és az érdemleges tárgya-

adtak, amely jegyzékben a császári és ki-

re őszintén és lojálisán tették. Ellenfeleink

rályi külügyi kormány épugy, mint a vele

anélkül, hogy elleninditványt tettek volna,

lások fokozott munkáját Szász Károly egy-

visszautasították.

maga nem volna képes ellátni. Elenzéki kö-

szövetséges hatalmak

késznek nyilatkozott

a béketárgyalások egyengetésére.
vetséges hatalmak kormányaival

A szöegyértel-

müieg a külügyi kormány nem mulasztotta
el, hogy az ellenséges kormányok feleletét
beható vizsgálat alá vegye, mely a kővetkező eredményekre vezetett:
séges hatalom javaslata nélkülözi az őszinte
séget és hogy a javaslatnak nincsen jelentősége, utasítják vissza az ellenséges kormányok, hogy a javaslatba beiemenjenek. Azzal a formával, amellyel közlésüket tették,
a hozzájuk Intézendő választ

lehetetlenné

A császári és királyi külügyi kor-

mány súlyt vet arra, hogy a semleges hatalmak kormányait

felfogásáról tájékoztas-

sa. Az ellenséges kormányok felelete kikerüli a Háború bevégzésére irányuló lehetőségek

mérlegelését

hogy újból

és arra

szorítkozik,

azokat az eseményeket fejte-

gesse, melyek a háborúra vezettek és hogy
kifejtse saját katonai helyzetét,

vélt erejét

és a békejavaslat állítólagos indító okait. A
császári és királyi

megállapítja, hogy ő maga és a vele szövetséges hatalmak kormányai késznek nyilatkoztak,

hogy az ellenséges kormányokkal

való szóbeli eszmecsere utján a háborút befejezzék és hogy csupán az ellenfelek elha-

Ama ürügy alatt, hogy a négy szövet-

teszik.

A császári és királyi külügyi kormány

tározásától függ, hogy a bókét lehet-e egyengetni, vagy se. Isten és emberiség előtt a
külügyi kormány elhárítja a háború folytatásának felelősségét. Ausztria-Magyarország
és a vele szövetséges

hatalmak azonban

nyugodt bizakodással és igazságuk tudatában fogják folytatni a küzdelmet, amig oly
bókét ki nem küzdöttek, amely saját népük
létét, becsületét

ós fejlődési

szabadságát

biztosítják és az összes államoknak lehetöve
teszik, hogy teljes egyenjogosultsággal közösen dolgozzanak a nagy
megoldásán.

Berlin, január 11.

A Wotff-ügynökség

jelenti: A semleges államok itteni képviselőjének jegyzéket kézbesítettek, amely kifejti

a

a német kormány felfogását

Meggyőződése

szerint az egész igazságosan és elfogulatlanul itélö emberiség szemében a kellőképen
és megcáfolhatatlanul kifejtette,

hogy me-

lyik oldalon keresendő a háború kitörésé-

arról a hely-

zetről, amely ellenfeleink eluíasitó válasza
folytán előállott.
a.............. ......................

.........

A ROMÁN KIRÁLY A CÁRNÁL.

nek biime.
A ml részünkről

Szerbiáihoz

Intézett

Zürich, január 11. Szentpétervárról je-

osztrák-magyar ultimátumot illetőleg a mo-

lentik a Havas-ügynökségnek: A román ki-

narchia azokban az években, amelyek ezt a

rály, a román trónörökös

lépést

niszterelnök

megelőzték,

elegendő

szolgáltatta türelmének,

bizonyítékát

Szerbia fokozatos

és Bratianu mi-

meglátogatta a% orosz cárt a

főhadiszálláson.

ellenséges és agresszív szándékaival szemben, mindaddig a pillanatig, amikor végül a
szarajevói elvetemült gyilkosság a

további

engedékenységet tehetetlenné tette.

Iliescu tábornok a romén hadseregről.
Genf, január 11. Iliescu román tábornok
kijelentette egy ujságiró előtt, hogy a ro-

Ama kérdésről, hogy a katonai helyzet

mán hadsereg súlyos veszteségei ellenére is

melyik részen erösebb, a vita csak meddő

bizalommal várhatja a jövőt, mert ha a had-

lehet. Ezt a kérdést nyugodtan átengedjük

sereg az orosz haderő mögé vonul

az egész nyilvánosság ítéletének. A hadi-

piheni ougát, ismét harcrakész lesz.

—uu-flbbwmtefaosssl

jutott

köztudomásra az

az

ujabb diszpozíció és nagy feltűnést keltett.
Azt állítják, hogy a kiegyezési provizórium
dolgában a kormány

lekötötte magát

és

nogy időt nyerjen, azért történt a változtatás. Munkapárti körökben határozottan cáfolják ezt a kombinációt. A kormány nem
kötötte le magát a kiegyezési kérdésben és
csupán azért szükséges a miniszterek javaslatainak letárgyalása, mert a
emelése sürgős,

vasúti

adó

mivel Ausztriában is ha-

sonló intézkedés készül.
Bécsből jelentik: Politikai körökben
hirlik, hogy a reichsrath összehívása a közeli napokban meg fog történni. A német
nemzeti .párt vezetői ebben az ügyben hoszszabb tanácskozást folytattak Clam-Martlnic miniszterelnökkel.
BESSZARÁBIA

A jegyzék végén külügyi kormányunk
arra kéri a követeket, hogy jegyzékünket
saját kormányukkal közöljek.

akar jelenleg ujabb szóharcba bocsájtkozm
előtörténetéről.

este

kulturfeladatok

külügyi kormány nem

háború

rökben

és ki-

ELLEN.

Lugano, január 11. A Corriere delta
Sera-nak jelentik Párisból: A római konferencia nem gyengítette azt az érdeklődést,
mellyel Párásban a román harctér eseményeit követik. Az ellenség makacs támadásai nem hagynak kétséget az iránt, hogy mi
Hindenburg célja. A Szereth-vonal áttörése
céltalan lenne, ha nem ugy- fognók fel, mint
további nagy, Besszarábia ellen irányuló
hadmüveletek bevezetését. Ha az ellenség
nem restelli a fáradságot és átkel a Szerethen, az oroszok csak a Pruth előtt állithatják meg. Ez a nagy erőlködés a németek
részéről csak azzal magyarázható, hogy
Besszarábiát, Oroszország magtárát akarják
megkaparitani.
A román háború első idejében szorongva várták az orosz segitséget, később azt
remélték, hogy az oroszok legalább a németek előrenyomulását fogják megakadályozni. Az utóbbi hetek eseményei beigazolták, hogy az oroszok a kétségtelen ellenséges túlerő elől hátrálni kénytelenek, ép ugy
mint két esztendővel ezelőtt Lengyelországban. Az ellenség túlereje főleg fegyverekben nagy. Az ember azt az impressziót
nyeri, hogy az oroszok képtelenek hathatósan támadni, mert nincs elég lőszerük.
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Moraht a római konferenciáról és Foksani bevételéről
Az antantnak Rómában tartott konferenciája számára rossz ómen volt, hogy a jövőre vonatkozó nagyszerű elhatározásaik
közepette megdőlt az orosz-román védelmi
front legerősebb támaszpontja. Ez egyszer
az örök városban adták élő azt a spektákulumot, amelyet máskor Párisban szoktak
•előadni és amelynek a neve „antant-konferencia". Az utcákon olcsón megvásárolt.'
ujjongó tömeg, amely a megviselt Cadornának ujjongott, aki a huszonegy hónapos háború alatt sem tudta feladatát megoldani ás
aki, ha továbbra is mint nemzeti hadvezér
akar kötelességének eleget tenni, csúnya
konfliktusba keveredik Lloyd
George-zsai
Olaszország urával. Az antant-konferencia
reggeliző asztalánál programszerűen kellett
a pusztuló Itáliát az ő védőurának, Lloyd
Georgenak feltálalni. A szószátyárkodásban
pazarok voltak. BoseUi Róma nevében hirdette a „végleges és kimaradhatatlan győzelme". Vájjon akadt-e sok hivőja az asztaltársai között? Vájjon nem füleltek-e idegesen kelet felé?
. Január 7-én befejezték az antant-kc-nfereHciát. Kissé gyorsan határoztak azokról .-.
nyomasztó és mind inkább halmozódó kérdésekről, amelyek ,-a rsépjogok ós civilizáicó
diadala" felé vezető ut iránymutatói. Pénzt,
szenet, nyersanyagot és gabonát engedélyeztek és cserébe kikötötték Olaszország-vérét.
Csináltak-e „tervet?" Ki tudja! Mi e miatt
vem aggódunk és tudjuk, hogv Hindenburg
egymaga (konferencia nélkül) képes megkonstruálni a délkeleten folytatandó háború
lehetőségeit. Már rág kész is vele, és ha a
kii lömben sajnálatraméltó Sárral
tábornok,
anélkül, hogy Kitchener sorsára jutott volna,
a „német tengeralattjáróktól nyüzsgő" Középtengeren keresztül ismét odaér Görögország forrongó földjére, egyelőre ép oly
okos és tehetetlen lesz, mint ennekelőtíe és
majd azon törheti a ifejét, nem jelenik-e meg
hamarosan a bolgár kisértet az ő frontján.
fia a Stampá-na-k nem volt lázálíma, ugy
elárulta, hogy az antant a jövőben két fronton, az olasz és a balkáni fronton, fogja
erejét kipróbálni. Az ok: -a Balkán-veszély.
Ez esetben tehát Briand
becsalta az erős
Lloyd Georgel
a francia presztizs-polltika
evező vizeibe. Szerencsés utat! A haligatag
Kikkomr
lord egykor hasztalan tette meg
az utat SzaTonikiibe. Ő. ez az energikus ember, nem tudta keresztülvinni azt az egészséges eszméjét, hogy azt a hadsereget, a
mely a győzelemre gyönge és a meghalásra
erős, hozzák el Szaloniki.ből. Angliának áldozatot kellett hoznia. És helyes, ha erőh
ezentúl is a Balkán-politikára áldozza.
Hadvezeíőségeink számára Vilmos és
Károly császár január 5-iki hadi parancsai
az irányadók. Tudjuk tehát, hogy Hindenburgfban megvan és mögötte ott ál! az az
erő, amely a szavakat tettékre lesz váltandó.
Január 7An sikerült Németország és Ausztria-Magyarország acélerejének Romániában
az utolsó orosz támaszpontot szétzúznia.
Foksatti csúcspontja volt annak az orosz védelmi szögnek, amelynek két szára volt, az
egyik dél a másik pedig kelet felé. A mi
román hadi tervünk keresztülvitele klasszikus példája a céltudatos és egyúttal elasztikus támadásnak. Oly sztratégia jutott keresztülvitelre, amelyben egyik győzelmet a
másik követte, jobban mondva egyik következménye volt a másiknak.
Foksani a Szereth-vonal legerősebb
fegyveres támaszpontja vo.lt, amelyet a ter
ihészet által is szinte legyőzhetetlennek tar-,
iöttak. Több erős hídfőnek és a visszavitt
oláh nehéz tüzérség egy részének kellett
volna eredetileg azi itteni harcban részívenAzonban nagyon valószínű, hogy legkésőbb január 7-én az utolsó vonat magával

vitte észak felé a tüzérségi anyagot. Ágyukban való csekély zsákmányunk arra enged
következtetni, hogy az oroszok nagyobb
súlyt helyeztek az anyag megtartására,
mint a védelemre. Inkább elszenvedték tekintélyük súlyos megcsorbítását, semhogy lemondjanak a .másutt való védelem kilátásáról.
„Mackensen ki fogja aknázni a sikereit"
irta a minap az Echo de i Daris. Azt mi is reméljük és örvendünk, ha az ellenségnél nem
mutatkozik hajlandóság délkeleti frontunk
kitűnő állásának a lebecsülésére. Az orosz
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hadvezetőség akarata ez egyszer megint
alaposan meg van törve. Miként az 1916-iki
tavaszi offenzíva, az azt követő nvári s őszi
offenzíva alkalmával, megint nem érték el az
oroszok sztratégiai céljukat, ellenben súlyos
áldozatokat vesztegettek el. Romániában sem
a kelet-erdélyi tehermentesítő offenzíva nem
érte el a cé'ját, sem a mi előnyomulásunkat
a -Szereth felé nem tudta feltartóztatni.
„Oroszország minden körülmények közt tartani fogja a Szereth vonalát", irta még a
minap ;.i Corriere della Sera.
Csakhogy Oroszországnak már nincs
akarata — Oroszországnak a kénytelenség
diktál.
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A fiatalkorúak szegedi bírája az uj nemzedék
megmentéséről.
(Saját tudósítónktól.) A város iskolaszékének legutóbbi üléséről hozott referádánlkbam egész terjedelmében közöltjük- dr.
Márton Józsefnek a fiatalkorúak szegedi lírájának -az iskolaszékhez intézett átiratát.
Az átiratba© idx. IM-ártom József intézkedéseket
bért az iskolaszéktől a fiatalkor ua-k erkölcsi
romlásának megakadályozására. — Sajnos,
országos, sőt világrészbeli tapasztalat, —
úgymond — hogy a most -dúló háború alatt
különösen a fiatalság erkölcse óriási mértékben megromlott ós pedig nyilván azért, mert
az apák, mesterek és -a gazdák .nagyrésze hadba vonult s ennek folyttá© a fiatalság felet;
való felügyelet meglazult s mert a fiatalság
a felnőttek hiányában gazdasági szerephez és
keresetihez jutott, önállósult és a -fegyelmet is
kevésbé tűri. — 'Ezután részletezi a fáatalkoru-aik bírája a gyermekim nősök statisztikáját és fölemlíti javaslatai közben, hogy az
igazságügy, miniszterhez felterjesztendő évi
jelenésében bővebben fogja kiifejteni -ez ügyben tapasztalatait,
Dr. Mrí/lton József, aki a gyermekbiráskodás terén már eddig is nagy érdemeket
szerzett, igein életrevaló .eszméket vetett fel
aiz igazságügyminiszteihez küldött jelentésében. Ez -azonban a- hivatalos titoktartásra való tékintettel ma még nem közölhető. )A Délmagyarország munkatársa csütörtökön felkereste hivatalában a- biró urat, aki tapasztalatairól valamint az ország jövő generációjúnak megmentése érdekében teendő elsőrendű
fontosságú lépésekről a következőket volt
szivos mondani:
A baj gyökere az, hogy a háborús viszonyokkal ia fiatalkorúalk felügyelet nélkül maradtak. Aiz asszonyok ugyanis nem1 bírnak
velük. Mióta a kereseti lehetőségek megnyíltak előttük önérzetük mód fölött megnövekedett. Legnagyobbrészt azért dolgoznak eg>
héten át, hogy szombaton, vasárnap iá mértéktelen szórakozásoknak ivásnak és kicsapongásokinak hódolhassanak. Ezeken a viszás
állapotokon lehetne talán — részben — ugy
segíteni, hogy a gyemnek ne kapja ki. fizetését -egészen, legfeljebb egy részt, amely a mér
sékelt és nem -erkölesrGntó -szórakozások kiadásait fedezi, iá többit .pedig vagy a szülök
mik adnák oda, vagy takarékpénztárba tennék részükre. ,A fizetést ezen kivül a. hét valamely köznapján, mondjuk csütörtökön adnák
ki, bogy ne legyen alkalmuk másnap elmaradni a munkától.
— Legutóbb egy kilenc éves gyemnek
állt előttem. A pártfogó jelenítette, bogy eddig még ©em járt iskolába. Ehelyett ugyanis
az utcákon csavarognak rossz társaságba ke
verődnek. Vot olyan eset is, hogy egy egész
apró gyermek kpkorieafcpást követett el, felnőttek társaságában.

— -Egy pártifogó felvetette azt az eszmét
is, hogy a várost .fel kellene osztani kerületekre. Meghízható -emberek felügyelnének rá,
mivel foglalkoznak a kerületükben lakó fiatalkorúak és Iba rendellenességet tapasztalnának, jelentenék azt nálaim. iEz :is egyik
módja künn?- a fiatalkornak felügyeletének.
— Legfontosabb
és legégetőbb
szükség
mégis a felnőttek
nevelése. iA gyermekek

többnyire azért rosszak, mert rossz a környezetük és a látott rossz példák hatása átalakítja őket, Tehát a felnőttek nevelését keti
lene elsősorban megszervezni. Vasárnap délután volt ugyan már (Szegeden úgynevezettnépnevelési előadás, ez azonban meni felel meg
,a célnak. Irodalmi .nivót ikeresnek ugyanis,
holott ez már a kultúra virága. Közvetlen,
egyszerű, a hallgatók értelmi képességeihez
mért előadásokat kellene rendezni. De még
sokkal jobb lenne ;a Népkaszinók ötletének
megvalósítása. Az
egyszerűbb
emberek
ugyanis akik a templomból jövet vasárnaponkint a terekre állnak, azért -mennek korcsmákba, mert szórakozni akarnak. Télen pedig hideg is van az utcán való álldogál ágr a.
Ha lenne ilyen .népkaszinó, ahova nagyon
csekély költség árán, vagy pláne teljesen, ingyen ielmehetnének és itt érdekes, népnevelésre kiválóan alkalmas könyveket képes folyóiratokat, hasznos, gazdálkodásra nézve is
hasznos olvasmányokat találnának, föltétlenül kevesebb ember járna 'korcsmába. A népkaszinó vonzerejét fokozni lehetne esetleg népies előadások tartásával é-S szórakoztató- és
tudományos filmek bemutatásával. A tanítóelőadásokat fel lehetne osztatni szakok szerint;
gazdasági szakra, ipari szakra stb. Ezután
kellene csak rátérni a könnyebb irodalmi dolgok -megismertetésére. Szóval rendszeres nevelést kellene szervezni. Különösen a mozi
leimre kiválóan alkalmas a szemléltető-tanításra. Ez valóságos istenáldás lenne, ha a jó
és szép -megismertetésére törekednének vele.
— Nagyon fontos kérdés még a cseléáügy rendezése is. iMiagyairoriszágnak egyik
legnagyobb betegsége -a cselédlü-gy rendezetlensége. A cselédtörvény mia már elavult; a
városoknak fel iratai ag kellene sürgetni uj cs«
lédtörvényt. A veszedelem ott kezdődik, h o g y
a cseléd ott- él a -családban. És hány esetten
megtörtént már, hogy a serdületlen gyermekeket olyan erköliesrontó dolgokra tanították,
amelyeknek a gyermekek egész -életükben
kárát vallották. Kötetekre terjedő indokolásokat- lehetne készíteni arról, hogy milyen
égetően fontos kérdés a cselédügy rendezése.
— A. cselédkönyvbe senkii sem mer beírni
rosszat, ha igaz is. (Hát, ha csak jót- lehet beírni, akkor nem bizonyítvány. És a törvény
rendelkezései kimondják, hogy ; szabad beírni az igazságot, igy pl. hogy éjjel kimarad,
vagy barátot tart. Ha a cseléd ezt sértőnek
találja -magára nézve, joga van felmenni a
rendőrségre, amely pedig köteles megállapítani megifelel-e a valóságnak a volt munkaadó bejegyzése. Ha igaz, ugy -a. cseléd nem
pörölhet.
— -Helytelen rendelkezés és ma már nem

a
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állhat meg liogy nem szabad .a cseléd,lányvbe
Jelentettük már, .hogy az Apolló-súahmbeírni, dia lopott, az állető. Az ilyen cselédeket han Székely Béla vezetésével fiatalkorúak
e .helyett a védelem helyett egy időre esetleg mozija létesül. .Csütörtökön délután Jánossá
egyszer és mindenkorra is el kellene [tiltani Gyula tanfelügyelő elnöklése vei a .belvárosi
a cselédkedéstől. Ök ugyanis végezhetnek ovodábam megalakult az ellenőrző
bizottság,
más munikát is, igy az egzisztenciájuk ezzel amelynek feladata, ihogy .a emutatásra kerülő
nem ment tönkre, mig .a büntetés súlyát mé- fíiilmdktet .előzetesen felülbírálja. A mozitulajgis megérzik. Kötelezően el tellene rendelni donos kötelezettséget vállalt, iliogy ia fiatalezenkívül a cseléd megvizsgáltatását, mielőtt kornak számára esaik az ellenőrző bizottság
szolgálatba lép. Sok ,nő ugyanis ,a legvesze- által jóváhagyott műsort mutatja, be és kidelmesebb fertőző betegséggel teli, egyenesen jelentette, hogy ia felnőttek részére is oly műaz örömtanyákról lép szolgálatba, ha. az oda- sort állit össze, amely megfelel a 'bizottság intanaiéinak. Az ellenőrző bizottság tagjai az
való belépése előtt cseléd könyve volt.
.Elmondta még dr. Márton József, hog> összes szegedi iskolák igazgatói, akik a tanaz ifjúság erkölcsi romlásának megakadá- testület egy-egy tagjával helyettesíthetik
lyozására eminens fontosságú intézkedésnek miagulkat. A bizottság .elhatározta, liogy a tatartja, hogy a fiatalkorúakat maguk az üzlet- noncok részére a foglalkozási körűikbe vágó
tulajdonosok legyenek kénytelenek kiutasíta- ismeretterjesztő előadást tartanak. Az első
ni az örömtainyákról és korcsmákból. Erre. előadás vasárnap délelőtt lesz, amelyen az
nézve szabályrendeletet kell készíteni « vá- „Utazás a iföld körül" eimii Uránia-darabot
rosoknak, esetleg pedig a törvényhozás utján, mutatják be a tanulóknak. .A magyarázó szöaz egész országra kitérjedőleg kell rendezni veget ia kegyesrendi főgimnázium egyik taa kérdést. .A imaii állapotok .azonban már tel- nára. olvassa .föl. A belépő-dij. 50 fillér, a jejességige tarthatatlanok és föltétlenül erélyes, lentkező .tanulók 10 százaléka az előadásakor:
ingyen vehet részt.
célravezető intézkedéseket kívánnak.
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Balogh

Károly lemondott a közélelmezési
hivatal
vezetéséről.

(Saját tudósítónktól.)
A sikertelenül vég- || koronát. Ép csütörtöki számunkban emiitettük meg ihogy a közélelmezés eddig több
zödött első közélelmezési rezsim után. Somogyi Szilveszter polgármester 1916 már- mint tiz millió koronát forgalmazott körülcius 1-én Balogh Károly tanácsost, a pénz- belül 160.000 korona tiszta haszonnal. Bizoügyi osztály akkori vezetőjét bízta meg a nyára nagyon kevesen lesznek ebben, a váközélelmezési hivatal vezetésével. Közel egy rosban, akik azon a véleményen vannak,
éve áll Balogh ennek a hivatalnak az élén, hogy a város ihaszothajtó foglalkozásnak
amelynek természete a háborús idők válto- tekintheti a közélelmezési, ezzel szemben el
zásával lényegesen változott. A közélelme- kell ismerni, Ihogy az elért haszon, a forgazési hivatalra ma komoly s hatalmas admi- lom oly kis százalékát jelenti, hogy azzal
nisztrációs munka terhe nehezedik. Az első- igazán nem drágították a frogalomba hozott
rendű életszükségleti cikkek közül alig van cikkeket. Alapos ós végleges kritikát Balogh
olyan, amely megmaradt volna a szabad Károly közélelmezési működéséről csak akforgalomban, ugy, hogy a kereskedői élel- kor tudunk majd mondani, Iha előttünk áll
messég számára a közélelmezési hivatalban annak az érdemi munkának minden részlete,
mind kevesebb tér marad. 'Balogh Károly- amelyet végzett. Bizonyos, hogy jól sáfárnak egyik legelsőrendü feladata ma már, kodott, gondos és lelkiismeretes üzletember
hogy a kormány egy-egy tagjánál, az Or- volt. alatta nem mentek veszendőbe áruk.
szágos Közélelmezési Hivatalban és a köz- Talán túlzásig vitte az óvatosságot, még
pontoknál a szegedi igények minél teljesebb nemrég is kinos jelenetek és csoportosulások
kielégítését kieszközölje és hogy minél job- szemtanúi lehettünk üzletek és rendőrláktaban tökéletesítse azt a rendszert, amellyel nyák előtt, de ma már ezek is megszűntek.
az egyes cikkeket a közönséghez juttatja.
Ahogy ma Játjuk a helyzetet, Balogh
A szabad forgalomban maradt cikkek leg- Károlyra szükség van a közélelmezési hivatöbbjének ára maximálva van, köztudomásu tal élén. Bizonyára ezen a véleményen van
azonban., hogy a spekuláció letörhetetlenül a közönség zöme, amelyet ép azért fog kíuralkodik. Nagyon sokan vannak, akik egy- nosan érinteni ez az incidens. Balogh tanáegy cikkért tekintet nélkül a maximálásra csos csütörtökön a következő levelet intézte
minden árat megadnak. Az ilyen igények a polgármesterhez:
kielégítésére azonban a városi közélelmezési
(Nagyságos Polgármester Ur! 1916 év
hivatal nem válialkozhatik. Vannak azután március 1-én kelt határozatával a közélelcikkeik, amelyek ára Irnines maximáLva, a
mezési üzem vezetésével bizott meg. Tiszgyáros-oknál kaphatók., de (legtöbbször na- telettel kérem, méltóztassék engem a közgyon korlátolt mennyiségben. A spekuláció élelmezési üzem vezetése alól felmenteni.
kezében ezekből is bőven van, nagyon meg- Tisztelettel Balogh Károly.
fontolandó azonban, hogy a városi közélel.Érdeklődtünk a tanácsos urnái azok femezés megadhat-e értük minden árat.
lől az okok felöl, amelyek erre az elhatároNem akarnak ézek a sorok Balogh Károly működésének közvetett kritikája sem
lenni. Egyszerűen vázlatos képét akarták adni a közélelmezési üzem mai működésének
és azoknak a korlátozásoknak, amelyekkel
igen gyakran találkozott a többi között azért
is, mert a közgyűlés nem adott felhatalmazást arra, hogy a jó közélelmezésre elköithet a hatóság egyelőre például 100—200 ezer

zására bírták. A .következőket volt szíves
mondani:
.
— Azért mondtam le, hogy senkinek se
álljak útjában. Tárgyaljanak. Talán igy te•szek szolgálatot a városomnak. Azt hiszem,
ha az én személyem ki van kapcsolva, szabadabban tárgyalhatnak. Talán imás johban
tudja csinálni a közélelmezést, mint én. A
fontos csak az, ihogy a város a lehető leg-

jobban ki legyen szolgálva.
A nyilatkozatból nyilvánvaló, .hogy Balogh Szabó Gyula ismeretes indítványa miatt
akar távozni a közélelmezési hivatal éléről.
Ez az inditvány ugyanis a benne tervezett
hattagú tanácsra kívánja átruházni az intézkedésnek és rendelkezésnek azt a jogát, a
melyet eddig kizárólag a tanácsos gyakorolt. Kár volt a dolgot annyira elsietni. A t
indítványtól még. messze az ut a közgyűlési
határozatig és Balogh ellen irányuló tendenciája bizonyára nem volt Szabó Gyulának.

HIREK
0000
— A képviselőház ülése. (Budapesti tudó'
bitónktól). A 'képviselőház csütörtökön formális ülés tartott, Szász Károly elnök délelőtt tizenegy órakor nyitotta meg a iképvseló
ház ülését. Bemutatta a miniszterelnök átiratát, mely szerint a királya pár élénk magelégedéssel és örömmel fogadta az országgyűlés .hódoló szerencsekivánatát, majd egy
másik miniszterelnöki átiratot mutatott be.
.amely közli, hogy a király .grólf Czernin Ottokárt közös külügyminiszterré, báró Burián
Istvánt pedig közös pénzügyminiszterré nevezte ki. Végül bemutatta az indítványok és
azon interpellációk jegyzékét, amelyekre eddig még választ nem adtak. Gróf Tisza .István miniszterelnök több törvényjavaslatot ter
vesztett be: 1. .1. Ferenc József dicső emlékének í orvénybeiktatásáról 2. IV. Károly ő felségének ikiirálylyá avatásáról és megkoronáztáfásáról, 3. a királyi hitlevélnek és az eskü
szövegéneik az országos törvénytárba való iktatásáról és 4. a koronázási ajándék felajánlásáról. Kéri a már kinyomott javaslatokat
szétosztani az előzetes tárgyalás céljából as>
igazságügyi bizottság elé terjeszteni. A miniszterelnök azután még egy javaslatot terjesztett elő: a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekre
vonatkozó
vénycikk
kiegészítéséről,

1816. évi IV.
törA
javaslatot
az

igazságügyi, közoktatása és mu.nkásügyi bizottság elé terjesztik. Sándor János belügyminiszter törvényjavaslatot nyújtott be ja
most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök
emlékének megörökítésére, egy pozsonyvármegyei községnek 'Győr vármegyéhez való
csatolásáról A javaslatot a közigazgatási bizottsághoz teszik át, Teleszky János pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyújtott be a
vasúti hadiadóról és a szállítási .okiratok bólyegilletékómek .a felemeléséről. Az elnök ezután
felolvastatta az inditvány könyfest,
amelybe egy inditvány volt január 5-ilki kelettel beírva Rakovszky István részéről, a választójognak a harctéren lévő honpolgárok
érdekében való .kiterjesztése tárgyában. A z el
nők javasolja, liogy az inditvány indokolását
a Ház engedje meg. A többség igy határozott.
Az ülést ezután elnapolták. A legközelebbi
ülés január 15-én lesz amelynek napirendjére
a következő ülés naprendjének megállapitását fűzték ki.
— A minisztereinek hazatérése. Budapestről jelentik: Gróf Tisza István möndsiz.tecrelmök, dr. Teleszky János pénzügyminiszter és báró Ghillány Imre fölmivelésügyi miniszter társaságában a miarcheggi személyvonaton csütörtökön reg'gel Bécsből ismét Budapestre érkezett. A miniszerelnököt Latinovits Endre és Keblovszky-Mayer (Lajos miniszteri titkárok kisérték.
— A katonai kabinetiroda u j főnőké
Bécsből jelentik: Udvari körökből származó
értesülés szeriint a király a katonai kabinetiroda főnökévé Bolfras helyébe Arz Artúr
tábornokot fogja kinevezni. A hir még rnegr«rő«itésr» szorul.
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— A parlamenti elnökök tanácskozása | — Százezer koronás alapítvány a Tanítók
Berlinben. Budapestről jelentik: A képviselő- | Háza javára. Beszámoltunk már arról, hogy
ház elnöksége értesítette dr. Kaempfet,
a Szegeden mozgalom indult meg, amelynek
német birodalmi tanács elnökét, hogy a az a célja hegy & tanítók gyermekei részére
19-ikén tartandó parlamenti elnöki tanácsko- Tanítók Házát állítson fel. A mozgalom vezáson a magyar képvielőház részéről Simon- zetőd, minit értesülünk, beadványt intéznék a
városhoz, amelyben kérik, hogy a Tanítók
sits alelnök fog megjelenni.
Háza
javára a koronázás emlékére százezer
— 400 honvédtiszt kitüntetése. Budapestről jelentik: Hír szerint a honvédség rende- koronás Zita-alapítványt tegyen. A szervezőleti közlönyének legközelebbi száma 400 hon- bizottság elhatározta azt is, hogy küldöttsévédtiszt kitüntetését fogja közölni. Sokan gileg jelenik meg dr. Jankovich Béla közokkapják meg a Vaskoronarend III. osztályát tatásügyi miniszternél, hogy a mozgalom
számára megnyerje a miniszter támogaés a III. osztályú katonai érdemkeresztet.
tását,
— Báró Kürthy a közélelmezési jegy— Kinevezés. Dr. Juhász István 5. honvéd
rendszerről. Budapestről jelentik: Báró Kürthy
gyalogezredben főhadnagyot a király a háLajos, a közélelmezési hivatal vezetője tudva- ború tartamára főhadnagy-ha dbiróvá nelevőleg Bécsbe utaizatt, hogy tanácskozzék & vezte odl
I
, •
közélelmezési kérdésekről. iA Neue
Freie
— Hősi halál. A mult évi december 17-én
Presse munka/társa beszélgetést folytatott bá- Kirlibabánál hősi halált halt dr. Papp Bálint
ró 'Kürthyveil, aki a tanácskozások részletei- törvényszéki jegyző. Dr. Papp Bálint 1915
ről nem .nyilatkozott, de kijelentette, hogy nyaráig mint felmentett a szegedi törvényszéknél 'dolgozott. Azonban leküzdhetetlen
utjának célja az élelmezési kérdések megbevágyat érzett a hadiiélet után. És bár a hivaszélése, amelyek Ausztriát, Magyarországot talában szükség volt reá, felterjesztésben
és .Németországot egyenlő mértékben illetik, kérte oi honvédelmi miniszertől felmentés*
Az élelmiszer jegyekről azt mondotta báró sürgős visszavonását, A visszavonás juliusban
Kürthy, hogy Az eredmény nagyon kielógitő, meg is érkezett és dr. Papp Báliint .nyomban
a rendszer 'bevált és jobb módszert nuam is le- bevonult. A tiszti iskola elvégzése után a
harctérre .került. Néhány hónappal ezelőtt
hetne találni az élelmiszerek igazságos elos/,- vitték át, mint zászlóst .az olasz (harctérről az
t ására.
,
,
orosz harctérre, ahol felderitő-szclgálat köz— A Pesti Naplót eladták.
Budapestről ben egy golyó szivén találta,
— Kitüntetések. A király Végman Jenő 46
jelentik: A Pesti Naplót az eddigi tulajdonogyalogezredbeli
tartalékos hadnagyot az elsától, Surányi
Józseftől megvásárolta egy
lenséggel szemben tanúsított vitéz magatarkonzorcium, az Első Magyar Papírgyárral tása elismeréséül ia 3. osztályú katonai .érdemaz élén. íiir szerint az ügyletben báró Hat- kereszttel tüntette ki. Signum Laudisszal
vany Lajos is nagyobb érdekeltséget vállalt tüntette ki a király Dulosy István ós Hajnal
és a lap vezetésében szerepelni fog. A lap István tiarltaláikos hadnagyokat, iSohultz,
Grosz Lajos .és Lökös Zoltán tartalékos hadtovábbra is ellenzéki irányú marad.
nagyokat .a 48. •gyalogezredben. Bereczk Pé-
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Pénteken, szombaton és vasárnap

Szenzációs sláger

t ű1

Társadalmi dráma 4 felvonásban.

Minden előadáson bemutatásra kerül

A Királykoronázása 11. rész.
Előadások pénteken, szombaton

5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5,

7 és 9 órakor. Az előadások pontosan kezdődnek.

— Felfüggesztett főszolgabíró. Temesvárról jelentik: JoanovLs (Sándor főáspán Somogyi Gyula központi járási főszolgabírót több
rendbeli mulasztás miatt átlósától felfüggesztette és megin-ditaita
járást.

ellene a fegyelmi
;

el-

— Halálozás. Szerdán éjjel meghalt Szegeden Feuerlöscher

S i m a u n ó született

Braun

Katalin. Az elhunyt úriasszony 98 évet é l i
Halálát fiai: Földes Károly, Földes Ármin,
valamint menye, Földes Károlyné és számos*
unoka és dédunoka gyászolja. Temetése pénteken délelőtt 10 órakor lesz a zsidó temető
tanterméből.
, . . .
— Az angol kormány óriási hadikölcsönt
bocsajt ki. A Daily Telegrapti írja: ACnyben
arról tárgyalnak, hogy az angol kormány
legközelebb óriási

Telefon 11-8

A s i r o n

ter egészségügyi zászlóst az ellenséggel szemben tanúsított vtéz magatartása elismeréseül
a bronzéremmel tüntették ki.
— A szegedi hadseregszállítási bünpörök
epilógusa. A szegedi hadseregszállitási bünpörökkel kapcsolatosan megindult katonai
toünpör a főtárgyalás felé közeledik. A temesvári cs. és kir. katonai parancsnokság ügyésze, dr. Sebők Kolozs százados benyújtotta
460 oldalra terjedő vádiratát a katonai gazdasági hivatalnokok és azok ellen a szegedi
kereskedők ellen, áki'k a hadbíróság hatásköre alá tartoznak. A katonai ügyész arra
való tekintettel, hogy a bünpör tárgyalásán
több száz tanú kihallgatása szükséges, indítványozta, ihogy a tárgyalást Szegeden tartsák meg a törvényszék épületében. A katonai ügyész, fölöttes hatósága azonban aggodalmasnak találta ezt a megoldást. Most
megbeszélések folynak a katonai parancsnokságon, ihol tárgyalják ezt a monstre bünpört: Szegeden- vagy Temesváron.

háborús

kölcsönt

fog kibo-

csátani. Valószínű, hogy ebbe 'beolvasztják,
vagyis konvertálják a mégy és fél százalékos
első kategóriához tartozó 23 nullái cica ós a
második kategóriához tartozó ujabb háborús
kölesönöket is. Az uj kölcsönt nem kötik meghatározott összeghez. ,
— istentisztciet a zsinagógában. A péntek
esti istentisztelet félötkor kezdődik.
— Titos a tejszín kiszoigmtaiasa. A polgár-mesteri hivatal közli: Tejszint, tkávetejszint, édes tejfelt, tejsürüit, .tejszínhabot) valiaimámt általában mesterségesen lei tokozott
zsírtartalmú tejet természetben a közvetlen
fogyasztás céljaira eladni, kiszolgáltatna,
vagy erre a célra forgalomba hozni tilos. Aki
ez ellen vét, hat hónapig terjedhető elzárással 'és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
— A mozijogok koriátozasa. Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak a mozijoigok (korlátozására vonatkozó indítványát ismertette
már a Déknagyarország. A itanács csütörtöki
ülésén foglalkozott ezzel az indítvánnyal,
amelyet dr. Gaal lEndre ismertetett. A tanác.
ngy határozott, hogy mielőtt érdemleges tárgyalás alá venné a javaslatot, 'bekéri néhány
városnak a mozikról alkotott szabályrendeletét,
|
— A város kávekontingense. Az Országom
Közlelmezóai iHivatal leiratban értesítette a
polgármestert, hogy Szeged egy havi kávékontingensét (100 .kilogrammban állapította
meg. A kávét fogyasztó családok száma Szegeden mintegy 24.000-re tehető, ágy egy család .körülbelül egynyolcad kilogramm kávéra
tarthat igényt. A kávét jegy rendszer alapján
fogja kiosztani a város,
— Szenet árusít a város. Szegeden néhány
nap óta úgyszólván minden szénkészlet elfogyott. A közönség igy sehol sem tudott
szénhez hozzájutni. Balogh Károly pénzügyi

Szeged, 1917, január 10.

DÉLM A GYABORSZÁG

tanácsos a csütörtöki tanácsülésen közölte ezzel kapcsolatosam, ihogy a város által beszerzett tartalékszón kiárusítását pénteken meg
kezdi. Egy métermázsa városi szén ,10 korona.
— A Kass-vigadó szombatra hirdetett teadélutánja technikái otkok iniaitt egyelőre elmarad.
— Működnek a vasúti zsebtolvajok. Az
utóbbi időben egyre több és több följelentés
érkezik a'rendőrséghez vasúti zsebtolvajlások
el len. Szerdán este Héjjas iFerenc hadnagy
tett panaszt a rendőrségen, hogy 'Hódmezővásárhely és Szeged közöt a vonaton blúza
belső zsebéből kilopták pénztárcáját, amely
6000 korcma készpénzt és 6000 korona értékű
liadiikölcsönkötvényt tartalmazoitt. A károsuk
liaduay 100 korona jutalmat tűzött ki a
nyomravezetőnek. A szegedi rendőrség a ,vasúti zsebtolvaj után megindította a nyomozást.
— Rendelet a harmadik osztályú kereset?
adóról. A hivatalos lap csütörtöki számában
•az 1916. évre kivetett harmadik osztályú kereseti adó érvényének fentartásáról szóló
1916. évi X X X I I I . törvényei kik végrehajtása
t árgyában rendelet jeleni meg.
— Régen nem vendégszerepelt olyan neves
művész ISzegeden, mint Környei Béla, a bécsi udvari Operaház dédelgetett kedvence, a
vrlághirü tenorista, A Korzó-mozi igazgatósága a legmagasabb tfoku művészi élvezetben
részesíti a közönséget a hétfői anüvészhangverseny rendezése által. Ritkán azerepe-1 egy
műsoron, egy este három ilyen név, mint
Környei Béla, Hajdú Ilona és Fleischer Antal. Környei sikerei közismertek, a. császárváros közönsége éppen ugy szeretetébe fogadta ezt a tüneményes hangú művészt, minit
ahogy a magyar közönség annak időjén,
amikor Környei még a magyar Operaház
tagja volt, a pestiek szerették. Hajdú Ilona
jelenleg ünnepelt művésznője az Operának
és a vidékein még sohasem vendégszerepelt.
Ez lesz az első vidéki hangversenye. Flet
nober Antalt, a jeles zongoraművészt felesleges bemutatni a szegedi publikumnak, hiszen szegedi születésű és szerepelt is szülővárosában mindenkor óriási siker mellett. Jegyek a hétfői hangverenyre már csak mérsékelt számban kaphatók a Korzóimozi elővételi pénztáránál.
— Pénteken, csak egy napig lesz az Uránia
műsorán a Vanda Traumiann és Viggo Larsem művészpár uj filmje „Trón és szerelem"
művészi szenációs dráma. A koronázási film
•is műsoron marad.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
— Legelóhiány. A palánki gazdák beadványt küldtek a tanácshoz, amelyben azt panaszolják, hogy a csorda nem talál zöld legelőt. Az eddigi legelő pedig még kisebb lett,
mert a katonaság 3—4 holdnyi területet abból is elfoglalt A mezőgazdák azt kérték liogy
a város ia vasút mentén engedjen át közlegelő
céljaira 10 katasztrális hold területet. A tanács csütörtöki ülésén foglalkozott ezzel a. kérelemmel, amelyet elutasítottak, miután a
város területei mind bérbe vannak adva.
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A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség

KfsdóMvsíal

305.

Rí.

Esti német hivatalos
jelentés.
Berlin. A Wolíf-ügynökség jelenti 11-én
este: Angol rés z tárnád Ások a t a Serre és Beaumont mellett visszautasítottunk. A Dunánál és Pntnánál nem történt különös esemény

Forrongás az angol lőszergyári
munkások közt
Hága, január 11. Az angol lapokból kitűnik, hogy Anglia lövőszermunkásai között
élénk a forrongás. A női lövőszermunkások
szövetsége tiltakozott a kormánynál a bérekre vonatkozó miniszteri Ígéretek be nem
váltása miatt. Több mint százezer munkásnőt 2.5—3 penoe órabér mellett foglalkoztatnak. A szövetség 6 penoe órabért követel.
A Daily News kifejti, Ihogy a lövőszertörvény
az a'sszonyok százezreit kizsákmányolta.
Ezek 12—14 óra napi munkaidő mellett nem
képesek annyit keresni, hogy főn tarthassák
magukat. Elégedetlenségük nap-nap után nőttön-nő. A kormánynak előrelátónak kell

g j
E3

BJ
o>

URÁNIA
M a g y . T u d o m á n y o s Színház

lenni, és nem szabad .megkockáztatnia, ihogy
800 ezer iövőszermunkásnő sztrájkba lépjen.
VIZSGÁLAT

RASPUTIN
MIATT.

MEGÖLETÉSE

Berlin, január 11. A Natiomalzeitung-nak
jelentik a zorosz határról: A Rasputin rneggyilkolásáak előzményeit nyomozó ideiglenes vizsgálóbizottság befejezte munkáját. A
bizottság megállapította, hogy a tényállás
teljes felderítéséhez összesen huszonhárom
személy kihallgatása szükséges, akik a tettesség, illetőleg biintársság gyanúja alatt
állanak. Az ideiglenes bizottságnak nincs
joga e személyeket kihallgatni, miért is legközelebb másik bizottság fogja folytatni á
nyomozást, olyan, amelynek elnöke a cár
feltétlen bizalmát élvezi. Valószínűleg Kurlov tábornok lesz a bizottság elnöke, A holttestet Szibériába fogják szállítani. A gyilkosság után sok befolyásos politikai széiméy, nagyrészt társaságbeli asszonyok, Krimiába utaztak. Pitirim, pétervári metropolita a cár főhadiszállásáról visszatért' Pétervárra, A pétervári előkelő társaságban a
gyilkosság mély hatást keltett, mert minden számottevő ember többé-kevésibé Rasputin befolyása alatt állott.

Bví
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Valódi A U E R-fény gáz

Q3

harisnyák, üvegek és égők kapha-

;-:

Pénteken, január 12-én.

IV. K á r ü l f

KOPNY

király

GYULA

A n a g y á r f é z i kútnál.

királyné

koronázása.

:-;

auer-fény világítási vállalatánál Szeged,
Kosuth Lajos sugárut 1.

es

Zlfa

tők kizárólagosan

Teleion 469.

B uilágffös JIMan tartása aluálialfaflS.

II. rész.

Ezenkivül

• Pipere-szappan!
•

h

legjobb bőrápoló, kellemes illat- g

H
I EUMSHN is UI6B0
felléptével

Dráma 3 felvonásban.

Előadások 2 órától kezdve.
G y e r m e k j e g y e k c s a k az első e l ő a d á s o k r a
érvényesek. — l e g y e k előre válthatók 3
órától fogva.

•

•

tal 1 drb. Serail-szappan 2 ko- •
rona 50 fillér. Kapható egyedül g

g

FRANKL

•

gyógyszertárában.

ANTAL"
Szeged, Felsőváros •

1
Szt. György-tér.
h
•
isbsgahesskagasbsssbiabbbabhb

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

Babós Sándor
Iskola-utca 8.

hangszerkészítő,

szeged,

Szolid árak.

A „TUNGSRA/W'-fámpa gazdaságos,| mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár^szavatol.^Kérje
mindenütt a „ T u n g s r e m " védjeggyel ellátott iámpáVQyártja az Egyesült izzólámpa és Villamossági R.-T Újpest 4

i

Szeged, ,1917. január 12.

DÉLMAttY AtKQBSíáAG

SZÍNHÁZ

-izzótestek és üveghengerek i n v e r t
és A u e r é g ő k r e legjobb minőségben F O N Y O s o m A, világítási-vállalatnál, Kölesei-utca 4. Telefon 165

MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:
PÉNTEK: Előezör. Zsuzsi. Paraszt vígjáték.
Páratlan. Kétharmados.
SZOMBAT: Másodszor. Zsuzsi. Paraszt vígjáték. Páros. Háromharmados.
VASÁRNAP d. u.: Kabaré.
R9TE: Harmadszor. Zsuzsi. Paraszt vígjáték.
Páratlan. Egyharmados.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Krúdy G y u l a :

férfí

Krpmest* H
III eilltsr

Ile

~

és nöi

Kossuth Lajos-sugárut

Ára 3 korona.

.

Mérsékelt árak. — Pontos
kiszolgálás. — Férfi- fiu és
leányka-kalapok.
Telefon 7 7 3 .

Pest 1916.

i uha-üzlete

Molnár Ferenc:

Telefon 7 7 3 .

Hzflruoimierdfi titka
Ára 3 korona.

APRÓHIRDETÉSEK.
Neu-

Fá|ós fogára vegytn

hold Hétválasztó-kávéház.

mielőbb a hires Lei virger-féle f o g c s e p p b ö l
üvegje 70 fillérért kar
ható Leinzinger
Gyu!;
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-fér.
250

Caffe Restaurant
Állandóan női

zenekar.

Tisztelettel Neuhold Dezső.

divatcikkek
legnagyobb raktára. —
férfi és n ő i

Gáz-harisnyák és üveg-

Móricz Z s i g m o n d :

Ára 3 korona.

hengerek valódi Auer-fény
kapható Kopny Gyulánál
Artézi kut mellett. Tele-

::
Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 .

fon 468.
Juszticz D e z s ő órás
és ékszerész Kölesei-u. 2.
Royal szállóval szemben.
Tört aranyért K 3 20-at fizetek grammonként.
Legolcsóbb és legjobb
cipő aTurul cipő. Kérem
kirakatunk megtekintését.

J a n s o n Gusztáv :

Hajhullás, hajkorpa

Costa Negra

gyorsan elmúlik a Lei tizinger-fele „C h i n a h a js z e s z" által. Ara K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250
H a j ő s z ü I és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fii).
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Ára 1 K 90 fül.

Kaphatók:

tlág*rasass

A Szegedi Bankegyesület Részvénytársaság 1917. évi január hó 28-án d. e.
11. órakor tartja

KI. rendes ftizggilésél
az intézet üzleti helyiségében. — Erre a közgyűlésre a társaság részvényeseit tisztelettel
meghívjuk.
Figyelmeztetés. A részvényesek csak az esetben gyakorolhatják a közgyűlésen részvényesi jogaikat ha nevükre irt részvényeiket a nem esedékes
szelvényekkel együtt legalább 3 nappal a közgyűlés
napja előtt vagy a társaság pénztáránál, vagy Aradon az Aradi Első Takarékpénztárnál, vagy Budapesten a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárnál
leteszik (Alapszab. 28. §.)

Az igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT:
1. Jegyzőkönyv hitelesítésére három részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóságnak az 1916. üzletévre vonatkozó jelentése.
3. A fel ügyelőbizottságnak az 1916. üzletévre vonatkozó jelentése.
4. Az 1916. évi zárszámadás, illetve
mérleg megállapítása, tárgyalása és a tiszta
nyereség hováforditása iránti határozathozatal.
5. Felmentvények.
6. Az alapszabályok 42. §-ának olyképen módosítása, hogy az eddigi 5 helyett,
a felügyelőbizottság 3—8 tagból álljon.
7. Az alapszabályok 17. §-ának megfelelő netáni indítványok tárgyalása.

kön

9v- és papir-

V ö r i i a y
kereskedésében,
Szeged, Kárász-utca 9 .

A Szegedi BankegyesüSet

MEGHÍVÓ

1

Részvénytársaság

1916. évi Z Á R S Z Á M A D Á S A .
Mérleg-számla

Tartozik.

Követel.

K

K

Pénztár számla
4114605
2542975
Váltó
Értékpapírok és függő kamataik . 286336
10537 ío
Kötvény- és lombardkölcsönök .
196177385
Ingatlanok
1
Felszerelés
15696
Előre fizetett kamatok
. . . .

89
36

Részvénytőke számla
. .
Betétek
Visszaleszámitolás
. . .
Hitelezők és átvállalt jelzálogkölcsönök
Előre felvett kamatok . .
Egyenleg mint haszon . .

1050000
341615 51
1142046 31
2233634 47
16825 70
74345 13

87
4858467 12

4858467 12

Tartozik.

Üzleferedmény-számla.
K

Kifizetett kamatokért
Adók, házbér, fizetések, költségek
Egyenleg mint haszon
. . . .

Követel.

f

165111 91
38563 09
74345 13

K

f

Kamatok, jutalékok és egyébb jö278020 13

278020 13

278020 13

1
Szeged 1916. évi december 31.

Az igazgatóság.
Fenti mérleg- és üzleteredmény-számlát megvizsgáltuk a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s mindenben megegyezőnek és rendbenlevőnek találtuk.
Szeged 1917. január 10.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szeged, Kárász-utca 9.

A felügyelő-bizottság.

