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LEGÚJABB.
SZÓFIA: A bolgár vezérkar jelenti ja-'
nuár 12-ikén: Az Ochrida- és Prespa-taivak
között a bolgár és szövetséges csapatok
előbbre jutották. Az arcvonal többi részéről
nincsen fontosabb jelenteni való, csupán néhány pontról gyenge tüzérségi tüzelés. —
Román front: Ellenséges monitorok bambázíák Tulcea városát, ellenséges repülőgépek pedig bombákat vetettek Tulceára és
fsaceára. Az ellenség Tulceában asszonyokat és .gyermekeket gyilkolt meg és sok
házat elpusztított. Isaceánál tüzérségi tüzeléssel elpusztítottunk egy ellenséges, vontat Óh aj ót.
ZÜRICH: Nagy feltűnést keltett a Pai
Mai Gazetta .cikke, hogy a szövetségesek
soraiból az egyik nagyhatalom kiválik, mert
nem akar vagy nem tud a többivel tartani.
Bruszilov tábornok — irja a lap — tudja,
hogy a háború,1917 augusztusában véget ér.
Ha tényleg igy van, akkor a háború tartamát lehetőleg rövidre kell szabni, mert
egyik vagy másik szövetséges hatalom le
talál törni.,—r
KOPENHÁGA:

Miklós cár a trónörö-

kössel a főhadiszállásról váratlanul Carszikojeszelóba érkezett.
azonnal

Feltűnést kelt, hogy

kihallgatáson fogadta az amerikai

nagykövetet, .akivel hosszasan tárgyalt.
PÁRIS: (Havas-jelentés.) A harcvonalról jelentés érkezett, hogy ellenséges repülők szállnak Páris felé. Este 6 óra 45 perikor Páris erődítményei a következő vészjelzést adták le: Figyelem, légitámadás! —
A jelzés után minden világosságot eloltottak, egy óra múlva azonban az óvintézkedéseket beszüntették, .mert a várt légitámadás elmaradt. (M, T. I.)
BERLIN: Az orosz kormány elrendelte,
hogy a romániai menekülteket távolítsák el
Besszarábiából és tovább kelet felé vigyék
őket. Az elszállítás a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Románia ilyképeii Szerbia
sorsára jut, mert az asszonyok és gyermekek útközben elpusztulnak. A harcképes férfiakat besorozzák a hadseregbe, ahol elvéreznek.
ZÜRICH: Londoni jelentés szerint a
legközelebbi nagy csata a Szereth völgyében lesz. A csata kimenetele nagy jelentőségűnek Ígérkezik. Az angol sajtó kijelenti,
hogy Moldovát meg kell védeni. A Szerethvonalat még idejében lehetséges volt megerősíteni és azt hiszik, hogy ez a vonal 50
mérföldnyi hosszúságban hermetikusan el
van zárva.

Páris, január 12. A Havas-ügynökség |
Wilson azt kívánja, hogy a szövetségejelenti: A szövetséges kormányoknak Wil- j sek nyíltan jelöljék meg ama feltételéket,
son 1916 december 19-ikí jegyzékére adott j amelyek mellett a béke megköthető. Erre
válasza igy hangzik:
könnyen megfelelhetnek. Már többször megA szövetséges kormányok elismeréssel jelölték a különböző kormányok fejei által
adóznak ama előkelő érzületnek, amely át- tett nyilatkozatokban ama célokat; a maguk
hatja az amerikai jegyzéket, liogy minden részleteden, minden kompenzációval és joóhajtásukkal csatlakozzanak olyan liga meg- gos kártalanítással a szenvedett károkért,
teremtéséhez, amely a békét és az Igazsá- csupán a tárgyalások órájában fogják feltárgosságot biztosítja a világon. Ama jövőbeli ni, de a civilizált világ tudja, hogy eme cémegállapodások megvitatása, amelyek tar- . lok .minden szükséges dolgot magukban fogtós békét lesznek hivatva biztosítani, első lalnak.
sorban azt feltételezik, hogy a jelenlegi vi_
Követelik elsősorban Belgium, Szerszály kielégítő módon intéztessék el. A szöbia, Montenegró visszaállítását és kárvetségesek ép oly melegen táplálják azt az
térítését. Franciaország, Oroszország,
érzést, hogy a háború miinél hamaraibb beRománia megszállóit területeinek megfejeződjék, de lehetetlen már ma olyan békét
okolt jóvátétel mellett való kiürítését.
elérni, amely jóvátételt, megtérítéseket és
Európa újraszervezését. Biztosítékokat
oly biztosítékokat garantál, amelyre joguk
olyan tartós uralmat illetőleg, amely ugy
volna ama támadás folytán, amelyért a köza nemzetiségi elv tiszteletére és az
pontiak viselik a felelősséget. A szövetséösszes kis és nagy népeik tiszteletére
geseknek meggyőződésük, hogy nem önvan alapítva, mint olyan területi megérdekből, hanem a népek függetlenségeért,
állapodásokra és nemzetközi egyezséa jognak és emberiségnek oltalmára küzgekre, amelyek alkalmasak arra, hogy
denek. A szövetségesek elutasítják a felelősa szárazföldi és tengeri határokat jogséget, mert ők semmiféleképen nem akartalan támadások ellen megoltalmazzák.
ták a háborút és azon fáradoznak, hogy a
Ama tartományoknak és területeknek
háború okozta károkat enyhítsék.
visszaadását, amelyeket korábban a
Elégtétellel vették tudomásul, hogy az
szövetségesektől erőszak utján, vagy a
.amerikai akció semmi összefüggésben ninlakosság akarata ellenére elragadtak.
csen a központiak békeakciójával. KötelesAz olaszok, szlovének, románok, csehek
ségüknek tartják, hogy a legnyiltabban
és tótok felszabadítását az idegen uraállást foglaljanak a központi hatalmakkal
lom alól, továbbá ama népeknek felvaló egyenjogositás ellen. Wilson amikor
szabadítását, amelyek a török véres
megnevezte őket, bizonyára nem szándézsarnokságnak vannak alávetve. A tökozott csatlakozni hozzájuk. Egy történeti
rök birodalom eltávolítását Európából,
tény leszögezhető: Németország és Auszmert ez az ország kétségtelenül távol
tria-Magyarország támadó szándéka oly
áll a nyugati civilizációtól. Az orosz cár
célból, hogy uralmát Európában és gazdaszándékait a Lengyelországra vonatkosági uralmát az egész világon biztosítsa.
zó proklamációkban világosan megnyilNémetország a hadüzenettel és Belgium,
vánította. .
Luxemburg függetlenségének nyomban való
A szövetségesek Európát ki akarják
megsértésével, hadviselésének módjával, az
ragadni
a porosz militarizmus brutális uralemberiség összes elveinek, a kis államok
jogainak rendszeres megvetését tanúsította. ma alól, de sohasem volt szándékuk, amint
Rámutat a jegyzék a belgiumi, szerbiai azt állították, hogy a német népek megsembetörésekre, ártatlan örmények százezrei- misítésére és politikai eltüntetésére törekednek lemészárlására, a szíriai lakosság elleni jenek. Amire elsősorban törekedtek, az az
barbárságokra, .nyílt városok elleni támadá- volt, hogy a békét biztosítsák a szabadság,
sokra, póstagőzösök, személyszállító hajók az igazságosság és a jobb kötelezettségek
elpusztítására semleges lobogók alatt hala- iránt való törhetetlen hűség alapján.
dó búvárba jók' által. A hadifoglyokkal való
rossz bánásmódra és a polgári lakosságnak
szolgálatba való elhurcolására, amik a jegyzék szerint teljesen megmagyarázzák Wilsonnak a szövetségesek tiltakozását.

A szövetségesek el vannak határozva
minden áldozatot meghozni, hogy a viszályt
győzelmesen befejezzék, amelytől nemcsak
üdvük és jólétük, hanem a civilizáció jövője
is függ.
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Az antant békefeitételei.
A Reuter-ügynökség szűkszavú jelentése
alapján ezen a helyen kifejtettük már véleményünket az antant válaszjegyzékéről, amelyet csütörtökön küldtek el Wilsonnak. Jeleztük, 'hogy az antant válasza aligha lesz békülékenyebb hangú és követeléseiben mértéktartóbb a központi hatalmak békeiavaslatára
adott feleletnél és rámutattunk az okokra is,
amelyekre ezt a föltevésünket alapítottuk.
Most, hogy az antant jegyzéke, bár nem
teljes szövegében, nyilvánosságba került, igazolva látjuk azokat a megjegyzéseket, amelyekkel az antant ujabb megnyilatkozását
kisértük. De, bevalljuk, ennyire szemérmetlennek és vakmerőnek mégsem hittük az
antantot, amilyennek a Wilson,hoz küldött
jegyzékben mutatkozik. Első pillanatra nem
tudjuk, boszankodjunk vagy mosolyogjunk-e
a megdöbbentő cinizmuson, amely a válasz
minden sorában, de különösen az antant
•háborús céljainak megjelölésében és a békef eltét el ék megállapításában kifejezésre jut.
Bármennyire tárgyilagosak is akarunk lenni
az antant jegyzékével szemben, nem tudunk
felfedezni egyetlen egy sort sem, amelyben
igazság, belátás és emberszeretet volna, a
jegyzékben a tények meghamisításának, a
szellemi vakságnak oly beteges tüneteivel,
találkozunk, amelyek nem boszankodást, hanem szánakozó mosolyt érdemelnek.
Ha mégis lehet valami emberileg érthető
alapot adni az antant jegyzékének, arra kell
gondolnunk, hogy az antant annyira retteg
a héke következményeitől, hogy lehetetlen
feltételek megszabásával ut.iát akarja állani a
béketárgyalások megkezdésének, de nincsen
erkölcsi bátorsága ahoz sem, hogy a háború
folytatásáért a felelősséget magára vállalja.
Ezért burkolja brutális szándékait az igazság és az emberi jogok védelmének mezébe,
ezért emlegeti képmutatóan az emberiség
alapelveit, Európának nemzetiségi alapon való újjáépítését, a kis államok védelmét és y
gyilkos zsarnokság alatt sínylődő népek felszabadítását.
Meddő dolog ezekkel szemben rámutatni az ir és a finn nép tragikus sorsára, a bm
köztársaságok szabadságának és független
ségének megsemmisítésére, Eszakafrikának.
Franciaország és Olaszország által való leigázására és végül arra a történelemben
példa nélkül való erőszakra, amellyel Görögországgal szemben járt e] az antant. Meggyőzni őket lehetetlenség, elbizakodottságukból a józan ész fegyvereivel kiábrándítani
reménytelen vállalkozás, nem vezet más
eredményre, csak az, ha torkukra^ forrasztjuk a szót és öklünkkel még keményebben
odacsapunk bódult agyukra, hogy végre
szellemi kábultságukból föleszméljenek.
Ilyen körülmények között az antant békefeltételeiről komolyan beszélni képtelenség,
ö k kívánnak helyreállítást és jóvátételt, akik
azért kezdték a háborút, hogy bennünket
letiporjanak, megsemmisítsenek és feidara
boljanak. Kik akartak Németország, a monarchia és Törökország testén osztozkodni?
Nem Anglia tör-e világhatalomra, nem Orosz
ország akarta-e a mi letiprásunkkal az öszszes szláv .népeket egyesíteni? Nagy-Szerbia, Nagy-Románia a_mi ábrándunk volt-e?
Most jóvátételt és kártérítést emlegetnek?
Vájjon ők, ha hódító és rabló hadjáratuk nem
végződik gyászos kudarccal, gondolnának-e
jóvátételre? Nem tartanák-e, mint becstelen
gyilkosok a torkunkon a kést? Nein az ő
lelkiismeretüket terheli-e, hogy most jóvátételre van szükségük? Folytassuk-e ezeket
a kérdéseket, amelyek mint szörnyű bünolvasások hullanak ellenségeinkre?
Az antantnak nincsen joga ahoz, hogy
jóvátételt kapjon. 'Belgium, Szerbia, Románia, Montenegró, amelyeket Ígéretekkel és
fenyegetésekkel háborúba uszított, azért állottak az antant oldalára, hogy\ raboljanak.
Románia nyíltan 'hangoztatta, hogy beavatkozásával arra az időre vár, amikor a győ-
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zelem nem kockázatos többé és elrabolhatja
Erdélyt. Kíméletlenül betört országunkba,
orvtámadásával menekülésre kénvszeriteUe
erdélyi testvéreinket, megrabolta legdrágább
értékeinket. Most. hogy leterítettük az orvtámadót, jóvátételt emlegetnek? Van ebben

szemernyi igazság? Nem, ez olyan lenne,
mintha a gyilkosnak, aki életünkre tört, nemcsak megkegyelmeznénk, hanem fizetnénk is
azért, hogy támadása nem sikerült és a sebekért, .amelyeket önvédelmünk közben rajta
ejtettünk, mi fedeznők a gyógyitási költséget.

Támadásunk Galac előtt
tért nyert
Az ojfozi-uftől délre főbb egymás mögött fekvő magaslati állást elfoglaltunk. — Az oroszok hat géppuskát, három aknavetőt vesztettek. — A németek
sikeres előretörése Rigától délre.
BUDAPEST, január 12. {Közli a mi- A vilna—diinaburgi vasút mentén támadó
niszterelnöki sajtóosztály.) A Szereth torko- orosz századokat nagy veszteségeik mellett
latának szögletében a harcok reánk nézve visszavertünk. Rigától délre állásaink megjavítása céljából! intézett két kisebb támakedvezően folynak.
József főherceg vezérezredes harcvo- dásunk 32 foglyot eredményezett.
"alának déli szárnyán Gokfbacih vezér őr-,
József főherceg vezérezredes arcvona"agy osztrák-<m agyar és német zászlóaljai la: A január 10-én kivívott sikereinket toojtozi úttól délre gyors meg rohanással
vább fejlesztve az ojtozi ut két oldalán tegV'verték az ellenséget több egymás mögött nap is az ellenségnek több egymás mögött
fekvő magaslat} áfásadból. A harcban az fekvő állását elfoglaltuk. Az ellenség súlyos
oroszok súlyos véres veszteségeik mellett veszteséget szenvedett és 1 tisztet, 80 főnyi
Hat géppuskát, három aknavetőt veszítettek, legénységet, 6 géppuskát és 3 aknlavetőt
^melyek 1 tiszttel és 80 főnyi legénységgel hagyott a támadók kezén. A Susita-völígytől
együtt kezünkre jutottak. Az oroszok ellen- északra és délre intézett ellenséges támatámadása étien ugy, mint az előző ,napokon, dások eredménytelenek voltak.
eredménytelenül végződött; Egyébként a
Mackensen vezértáhormagy hadcsoporjcs. és kir. haderőknél a keleti harcvonalOn ia: Braila és Galac között a mocsaras lapályon az oroszokat tovább is visszanyomtuk
nincs jelentős esemény.
a Szereth felé La Burfcát elfoglaltuk, A jaHÖFER altábornagy,
nuár
10-röl íl-re virradó éjjel felfegyverea vezérkari fénök helyettese
zett elteuséores Imi ók megkiréreíték. h o w a
BERLIN, január 12. Á nagy főhadi- Donáti felfelé fsaceán át haladjanak. Egy
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér- gőzöst ágyuitüzüuk elsülyesztett, egy pedig
tábornagy arcvonala: A Diina mentén és az északi parton megfeneklett.
LUDENDORFF, első tőszéltásmester.
Dünalburgtó! délre a tavas vidéken a harci
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
tevékenység tegnap lényegesen csökkent.

Élénk harctevékenység nyugaton.
BERLIN, január 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Armentiéres és Lenis mellett, továbbá az Albert—Bapaumei-i ut mindkét oldalán levő állásaink ellenséges ágyútűz alatt
állottak, amelyet erőteljesen viszonoztunk.
Az Ancretól északra az angolok a kora reggeli óráikban kétszer hiába támadtak. Ferrenél támadásaik vonalaink előtt összeomlottak. Beaucourttól északra kezdetben elért
sikereik után erőteljes ellentámadásunkkal
veszteségeik mellett visszavetettük őket ki-

induló állásaikba; 50 fogoly és 2 géppuska
maradt kezünkön. Beaumontnál kisebb gyalogsági harcok még folyamatban vannak.
A trónörökös badesoportja: A MaastóJ
nyugatra emelkedő magaslaton és a Vogézeken az ágyú- és aknavetöharc egyes helyeken megujult. Rohaimcsapataink, amelyek
ma reggel a Comibres magaslatokon és Neraeyföl keletre benyomultak az ellenséges
árkokba, minden veszteség nélkül tizenhat
franciával tértek vissza.
LUDENDORFF, első főszáHásmester.

Arcvonalunkat Macedóniá
ban sikertelenül fámadta
meg az ellenség.

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.

BERLIN, január 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedón arcvonal. Az Ochnida-tótól délre az ellenség megtámadta az
osztrák-magyar-bolgár harcvonalat a Cerava mögött. Az állásokat megtartottuk.

Az olasz fronton nincs
esemény.

- LUDENDORFF, első főszáHásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, j anuár 12.

(Közli a mi-

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

BUDAPEST, január 12. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Olasz harctér:
A helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök '^lyettese.
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Lloyd George a béke
ügyéről.
London, január 12. Lloyd George angol
miniszterelnök a Guidhallban a német békeajánlat rl a következő kijelentéseket tette:
A császár üzenetet küldött népéhez, á
mely fzerint az antant visszautasította az ó
békeajánlatát. Ezt azért tette, hogy mérget
öntsön azokba, akiket erőszakos rendszabályokkal nem tud leküzdeni. Megállapítjuk,
hogy a németek nem kináltak békefeltételeket, amit kináltak, csak egy csapda volt,
amelyet sima szavakkal készítették elő. Az
ilyen javaslatok valamikor megtévesztettek
minket, most azonban az oroszlán szeme
nyitva van. Mi nem utasítunk vissza semmiféle feltételt, de felismertük, hogy a háború
jobb, mint az a béke, melynek ára az Európa felett való porosz uralom.
A szövetségesek Németországnak szóló
válaszukban világosan megmondották és
még .világosabban kijelentették ezt az Egyesült-Államokhoz intézett válaszukban, hogy
.mielőtt megkísérelnék a béke teanploimának
a felépítéséit, tiudniiok keli, hogy annak szilárd-e az alapja.
Legutóbb az antant haditanácsán Rómában, nem .mutatkozott kétely nagy feladataink sikere dolgában. Minden nehézséget megvizsgáltunk és .minden intézkedést
megtettünk a nehézségek elhárítására. A
világ békéjét a német militarizmus katonai
készültsége állandóan veszélyeztette, ennek
a veszedelemnek a .megszüntetése a jövőben a szövetségesek feladata lesz. A béke
legjobb biztositékát a jövőben abban fogjuk
megtalálni, hogy a világ nemzetei .egyesülnek, hogy az első béketörőt megbüntessék.

Az angolok támadása
Üuf-et-Hmaranai kudarcot
vallott.
Konstantinápoly. A főhadiszállás jelenti
il-iken: Az angolok 49 óra hosszat tartó
tüzérségi előkészités után megtámadták
Kut-el-Araaratól keletre levő állásainkat. Az
ellenségnek kezdetben sikerült előretolt árkaink egyes részeiben a lábát megvetni, de
déiben véghezvitt ellentámadásunkkal minden oldalról visszavertük támadását. Lpugy
visszautasítottuk az ellenség egy támadását, amelyet heves tüzérségi előkészités
után és bombavetők segítségével hajtott
végre a Eellahie-szakaszan.
Kaukázusi front: A meiysi kikötőben
több ellenséges hadihajó ellen hirtelen tüzérségi tüzelést intéztünk. Egy angol cirkálót,
amely a Juno-tipushoz tartozott, telitalálattal elpusztítottuk, anélkül, hogy a hajónak
ideje lett volna, hogy ránk tüzeljen. A cirkál óroncsa még most is ég. Egy másik
hadihajót, amelynek nemzetisége ismeretlen,
menekülés közben telitalálat ért és erősen
oldalra hajolva távozott déli irányban.

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN. A Wolíf-ügynökség jelenti 12tkén este: Az Ancretól északra harc folyik.

DÉLMAGYAROBSZÁG

R polgármester a közélelmezési hivatal működéséről.
— A hatfagu közélelmezési fanács hivatása. —
(Saját

tudósítónktól.)

A

Délmagyaror-

szág pénteki száma beszámolt már arról,
hogy Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a
-közélelmezési'hivatal vezetője levelet intézett
Somogyi Szilveszter
polgármesterhez, a
melyben a közélelmezési hivatal további vezetése alól való felmentését kérte. Balogh
iemondó-levelében nem tesz említést azokról
az okokról, amelyek lemondásra birták, a
Délmagyarország
munkatársának tett nyilatkozatából' azonban nyilvánvalóvá vált,
hogy Szabó Gyula kereskedelmi és iparkamarai titkárnak a közéleimezés uj szervezéséről
szóló inditványa késztette lemondásra.
Pénteken kérdéssel fordultunk ebben az
ügyben Somogyi polgármesterihez, aki Balogh lemondásával kapcsolatosan a következő nyilatkozatot tette:
— A pénzügyi tanácsos közélelmezés
terén kifejtett működésével ugy a tanács,
mint a közönség meg volt elégedve. Ilyen
nehéz pozícióban, nehéz az embernek a helyét
megállnia, de Balogh Károly szorgalmasan
és a körülményekhez mérten kielégítően is
végezte munkáját. Mielőtt bármely szakkérdésben határozott volna, a város legkiválóbb
szakembereinek véleményét kérte ki, tehát
kellő óvatossággal járt el minden ügyiben.
Hogy a Szabó Gyula által indítványozott
hatos-bizottság szükséges-e, afölött a közgyűlés bölcsessége fog dönteni. Nekem azonban az a véleményem, ihogy a közgyűlés ugy
is állandó ellenőrzést gyakorol a közélelmezési 'hivatal fölött a bemutatott jelentésekkel
kapcsolatosan és ellenőrzi azt maga a közönség is.
— A válság megoldására vonatkozólag
ebben a pillanatban még nem nyilatkozhatom, de minden esetre rajta leszünk, hogy
közmegelégedésre történjék még a döntés.
Szabó Gyula, akinek inditványa idézte
fel minden jel szerint a kavarodást, a következőket mondta munkatársunknak:
— Balogh Károly lemondása meglepett,

nek bírálatáról van szó. A köz,szükségletek
ellátásának adminisztrációja oly méretéket
kezd ölteni, annyi ember exiszteneiális érdekeit érinti s az egész közönségre oly nagy
fontosságúvá kezd válni, hogy az ügyek intézésébe való beletekintésre ugy a fogyasztók, mint az iparosok és kereskedők képviseletei méltán igényt tartihatnak. Ez nem bizalmatlanság a közélelmezési 'hivatal vezetője
ellen, hanem oly méltánylást érdemlő kívánalom, mely elől elzárkózni nem lehet. Arról
azután lehet vitatkozni, — magam is elismerem, — hogy milyen hatásköre legyen a létesítendő szervnek: csak ellenőrzői s tanácsadói, avagy intézkedési hatásköre.. Nézetem
.szerint ez teljesen egyre megy, mert a tanácsot a legteljesebb összhang s tagjainak
megértő magatartása nélkül el nem tudnám
képzelni.

— Ami azt az ellenvetést illeti, hogy
hiszen igy is módjában van a létesíteni kívánt uj szerv nélkül is mindenkinek ellenőrizni a közélelmezési hivatal .működését s
hogy a hatóság szívesen vesz bárhonnan jövő jó tanácsot — erre meg kell jegyeznem,
hogy a kívülről jövő tanácsok s ötletek helyett tudatos, minden, érdeket összeegyeztető
program kell. Ilyennek kialakulása eddig
I aktuális ,sem lelhetett, mert az elmúlt év fot lyamán csak néhány cikk elosztása dolgában
} éltünk át megpróbáltatásokat, egyébként pedig a közönség a szükségleteinek jó részét a
korlátozatlan magánforgalom utján elégítette
ki. Most más helyzet van kialakulóban. Hatalmas, nagy és széleskörű tevékenység, a
melyben a vezetőnek felelősséget érző támogatókra van szüksége, mint ahogy Kürthy
báró sem egymaga a diktátor. Neki rendelkezésére állanak több minisztérium kipróbált, régi, előkelő munkaerői s a hivatalok s
társadalmi és gazdasági szervezetek egész
sora. Emellett az Országos Közélelmezési
Hivatal mellé is szerveznek egy felelősségben osztozó tanácsot a politikai és gazdasági
élet szereplőiből. Az, ami ott szükséges orde azt hiszem, hogy olyan ellentétek nincseszágos érdekekiből, kisebb mértékben itt is
nek, melyek békésen elintézhetők nem lennészükséges helyi érdekekből.
nek s remélem, hogy a közélelmezési hivatal vezetőjének általam is nagyvabecsüit
eddigi tevékenységét nem lesziünk kénytelenek nélkülözni. Napokkal ezelőtt ugyanis a Áss olaszok Laiback ellen akarják
tanácsnok úrral beható megbeszélést folyegyesíteni az erőket,
tattam az inditvány dolgában ,s ez alkalom. Lugano, január 12. A Secolo attól tart,
mal tőle azt a kijelentést vettem, ihogy egy
hogy 'az antant ismét vonakodik uj erőpótellenőrzői
és tanácsadói
szerepre
hívatolt
szerv létesítését
semmikép
sem
ellenezné.
lással biztositanii a végső győzelmet. KöveCsupán az volna a kivánsága, hogy az ő feteli annak a megállapítását, hogy mindem
lelős rendelkezési joga ne csorbitta.ssék. E
Jelesleiges erővel biztosították az egyes ambeszélgetés után következő napon a polgár•.iVut-hataLmak külön frontját. Ezután újólag
mester úrral közöltem is, hogy az indítvá- >kiemeli az olasz front jelentőségél és felszónyom ily értelmű módosításához hozzájárul- lít ji, a a szövetségctoöket, ihogy ezt fontolják
nék, sőt szükség esetén magam fogok ily meg jól. A végső győzelemnek ez a stratégiai
értelemben lépéseket tenni.
kiint lulópontja. Ha az antant birtokába veszi
— A polgármester ur előttem is emiitette, hogy ő Balogh Károly működésével
meg van elégedve. Ebben az indítványt tevők
is egyetérthetnek, mert amit egy ember óriási nehézségek leküzdésére meglehetett, azt
Baloglh Károly elismerhető jóindulattal, hozzáértéssel és fáradsággal meg is tette. De
nem errői s nem Balogh Károly működésé-

az és. zakii Adriát, ez sokkal döntőbb, mint
bármt >ly más fronton elért győzelem. Addig
aieni 1* ehet döntő idiadialt aratni, amíg a központi ,hatalmak betörhetnelk Itáliába. Ha az
iamitanfc 'kéjes erejével Laibach ellen támad,
az sokk at fontosabb, mint lia hasonló erejű
támadás st intéznek a rnyu harctéren.
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A semleges államokhoz intézett német jegyzék
szövege.
Berlin, január 12. A német kormány a J
következő jegyzéket adta át a semleges kormányok idevaló képviselőinek:
A császári kormány az észak-amerikai
Egyesült-Államok, Spanyolország és a svájci államszövetség kormányának közvetítésével (megkapta ellenifeleinek válaszát a december 12-iki jegyzékre, amelyben Németország
szövetségeseivel egyetértően a béketárgyalások minél előbb való megkezdését javasolta. Az ellenséges kormányok azzal a megokolással utasították el ezt a javaslatot,
hogy nincs benne őszinteség és Ihogy semmi
jelentősége sincs. Az a mód, amelyen kijelentésüket megtették, lehetetlenné teszi, hogy
feleljünk nékik. A császári kormány azonban súlyt helyez arra, hogy a semleges 'hatalmak kormányait a helyzetről való felfogásával megismertesse. ..
A központi hatalmaknak nincs rá okuk,
hogy ujabb fejtegetésbe bocsátkozzanak a
világháború okai felől. A történelem ítélőszéke eldönti majd, hogy kit terhel a rettentő felelősség ezért a 'háborúért. Ez az ítélet
épp oly kevéssé fogja figyelmen kívül hagyni Anglia bekerítő politikáját, Franciaország
boszuvágyát és Oroszországnak Konstantinápoly meghódítására való törekvését, mint
Szerbia felhajtását, a szeraje-vói gyilkosságot és Oroszország teljes mozgósítását, ami
Németország ellen való háborút jelentett.
Németország és szövetségesei, amelyek
csupán szabadságuk és létük megvédéséért I
fogtak fegyvert, ezt a háborús céljukat elértnek tekintik. Az ellenséges hatalmak
azonban egyre jobban eltávolodnak terveik
megvalósulásától, amelyek az ő felelős államférfiaik nyilatkozatai szerint többi közt Eizász-LotHiaringia és több porosz tartomány
meghódítására, a magyar és osztrák monarchia megalázására és területének egy résziétől való megfosztására, Törökország feldarabolására és Bulgária megcsonkítására irányulnak. ilyen hadicélok amellett a büntetés,
jóvátétel és biztosítékok követelése szájukban meglepően hangzik.
Ellenfeleink a szövetségesek békejavaslatát harci manővernek • mondják. Németországnak és szövetségestársainak a legnyomatékosabban tiltakozniok kell az ellen, hogy
inditó okaikat, amelyéket ők nyíltan kifejtettek, ily módon meghamisítsák. Az volt a
meggyőződésünk, hogy lehetséges egy jogos
és valamennyi hadviselőre nézve elfogadható
béke s hogy ez a béke egy közvetlen szóbeli eszmecsere utján lenne elérhető és hogy
ebből az okból a további vérontásért a felelősséget nem lehet elvállalni.
A feptartás nélkül kifejezett készség,
nogy a béketárgyalások megkezdésénél békejavaslataikat nyilvánosságra fogják hozni,
lehetetlenné teszi, hogy őszinteségünkben kételkedjenek. Az ellenfelek, akiknek módjukban voit a javaslat tartalmát megvizsgálni,
sem ezt a vizsgálódást nem kísérelték meg,
sem eilenjavaslatokat nem tettek. ''E helyett
kijelentették, hogy a béke leihetetlen. amig a
megsértett jogok és szabadságok visszaállítása és a nemzetiségi alapelvnek és a kis
államok szabad exisztenciátiának elismerése
netn biztosíttatik.
Az e'ienség tagadja a négy szövetséges
hatalom javaslatának az őszinteségét, a világ
azonban nem tarthatja őszintének az ö követeléseiket, ha tekintetbe veszi az ir nép
sorsát, a bur köztársaság szabadságának és
függetlenségének a megsemmisítését, ÉszakAfrikának Anglia, Franciaország és Oroszország által való leigázását és oroszországi
idegen népek elnyomását és végül a Görögországgal szemben elkövetett, a történelemben példa nélktil álló erőszakosságot.

A négy szövetséges hatalom által állítólag elkövetett nemzetközi jogsérelmek miatt
sem panaszkodhatnak jogosan azok a hatalmak, amelyek a háború kezdete óta lábbal
tiportak minden jogot és a szerződéseket,
amelyeken a jog alapszik, összetépték. Anglia már a háború első 'heteiben félredobta a
londoni deklarációt, amelynek tartalmát saját képviselői érvényben, levő nemzetközi
jognak isinertek el, és a háború további folyamán a legsúlyosabban megsértette a párisi
deklarációt is, ugy ihogy az ő erőszakos rendszabályai következtében a tengeri hadviselésben a jognélküliség állapota következettbe.
A Németország ellen indított kiéhezteíési
háború és az Anglia érdekében a semlegesekre gyakorolt nyomás épp ugy kiáltó elleniéiben áll a nemzetközi jogok szabályaival,
mint az emberiesség parancsaival. Hasonlóképpen népjogellenes és a civilizáció alapIveivel összeegyeztethetetlen a színes' csapatoknak Európában való felhasználása és r.
háborúnak Afrikára való kiterjesztése, ami
a fennálló szerződések megszegéséve! következett be és aláássa ebben a világrészben a
fehér faj tekintélyét. Az embertelen bán ásnod a foglyokkal, különösen Afrikában és
Oroszországban, a polgári lakosságnak elhurcolása Kelet-Poroszországból. Elzász-Loíúaringiából, Galíciáiból és Bukovinából, további bizonyíték arra, hogyan tiszteli az
ellenség a jogot és a kultúrát.
December 30-iki jegyzékük belfejezéséber
ellenfeleink rámutatnak Belgium különleges
helyzetére. A császári kormány nem ismerheti, el azt, hogy a belga kormány mindenkor figyelembe vette volna azokat a kötelességeket, amelyeket semlegessége rótt rá. A
belga kormány Belgiumot Angiia befolyása
alatt katonailag Angliához és Franciaországhoz kapcsolta és ezzel maga sártette meg
azoknak a szerződéseknek a szellemét, ame
lyeknek az ő függetlenségét és semlegességét kellett biztosítani.
A császári kormány kétszer jelentette fc
a belga kormánynak, hogy nem mint ellenség
megy Belgiumba és kérte őt, hogy óvja meg
az országot a háború rémségeitől. Erre az
esetre biztosította a belga királyság teljes
területi sértetlenségét és függetlenségét és
teljes megtérítését azoknak a károknak, a
melyeket a német csapatok átvonulása okozhatna. Ismeretes, hogy a nagybri.tanniai királyi kormány 1887-ben el volt határozva
arra, ihogy a Belgiumon való átvonulást jog
igénybevételével ilyen feltételek mellett nem
száll szembe.
A belga kormány a császári kormány
megismételt ajánlatát elutasította. Reá és
azokra a hatalmakra, amelyek őt erre a magatartásra csábították, hárul a felelősség azért a sorsért, amely Belgiumot érte.
Azokat a vádakat, amelyeket ellenségeink a belgiumi német hadviselés és a katonai
biztonságunk érdekében ott tett intézkedések
miatt emeltek, a császári kormány ismételten mint alaptalanokat utasított vissza. Most
újra energikusan tiltakozik e rágalmak ellen.
Németország és szövetségestársai becsületes kísérletet tettek, hogy a háborút befejezzék és a hadviselő felek megértéséi
egyengessék. A császári kormány megállapít
ja, hogy csak ellenfeleinek elhatározásától
függött, hogy rálépjenek a béke útjára vagy
nem.
Az ellenséges kormányok elutasították
azt az ajánlatot, hogy erre az útra lépjenek
és övék a teljes felelősség a vérontás folytatásáért. A négy szövetséges hatalom azonban folytatni fogja a harcot nyugodt bizakodással és jogos eljárásának tudatában, a
mig ki nem vivja azt a békét, amely saját

Széged, 1917. január 13.
népeinek létét és fejlődési szabadságát biztosítja, az európai kontinens valamennyi államának pedig azt a jótéteményt ajándékozza,
hogy kölcsönös tisztelettel és egyenlő jogokkal közösen dolgozhassanak a nagy kulturproblémák megoldásán. (M. T. I.)
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Kőzépeurópa vizi utja.
München, 1917. január 11.
A Kelet felé vezető, egységes dumai ut
nagy problémája közel áll a megvalósuláshoz. A bajor, az osztrák és magyar kormányok között a tárgyalások befejezésre jutottak. A némiet 'birodalmi kormány ,is megigérle a költségekhez való hozzájárulását. Amikor 1916 elején a bajor országgyűlés pártjai
'kimondották, hogy a dumai utat kiépítik a
'nagyba,józ ás számára és megszavazták az
Aschaiffenburg—•Bainberg szakaszhoz szülksékes költségeket, von Soelen, akkori miniszter
már leszámolhatott a birodalmi kormánnyal
folytatott, tárgyalásairól. Hozzátette azonban,
hogy ennek a tárgyalásnak az eredményei
természetszerűen hosszabb idő multául lesznek érezhetővé.
Ámde la háború ebben a kérdésben is
gyorsabb elhatározó képességre oktatta ki az
illetékes tényezőket. Lehetséges, bogy az,
ami iránt Lajos király kijelentése szerint a
császár is oly élénk érdeklődést tanúsított,
amit Lajos király élete ifőmiüvéül tekint és
amit ő és vele együtt sokan 'Bajorország legkiválóbb békemüvének tartamiak, az a kormányoknál kedvezőbb fogadtatásra talált és
gyorsabb elintézést nyert, mint más ily nagy szabású tervek. iHa minekelőtte a király hajózási politikáját kissé közömbösen tárgyalták, most semmit sem vesznek olyan komolyam és semmit sem magasztalnak annyira.,
mint, ezt a tervet, melyet a király már trónörökös kora, 1891 óta állandóan ós hangsúlyozottan napirenden tartott. A miniszteri
asztaloktól az utolsó korcsmai törzsasztalig
mindenütt ia „szabad Duma" jelszava hang
ziik, a Kelet ifelé való magyhajózás, Bajorország iparosodásának a jelszava. Amit oly so
káig Lajos király „vesszőparipájának" tartottak, azt most egy nagyszabású gazdasági
•politikus nagyszerű tervén ok mondja malin
damki.
Ennek a vizi útnak >a terve nemcsak iBa
jorország, de egész Kőzépeurópa kérdése. Itt
egyrészt tekintetbe jő az észaik felé való öszszeköttetós: a Dunától a 'Majnán és Bajnán
át az Északi tengerrel, valamint a Brémavonallal Main-Werzám át, azonképpen a Rajna torkolatával és az ott található nagy tengeri kikötőikkel. Másrészt kelet, felé a Fekete
tengerig kell a Dumán niagy hajókat járatni.
A király 1912-ben ágy fejezte ezt ki: „A bajor
Duma legyein ia ifekete-tengeri német kiikötő,
a Rajna pedig legyen az északi-tengeri bajoi
kikötő." Ez persze Mim értendő szó szerint.
Mily' mértékben csatlakozzék ehhez a nagy kö
zépeurópai vizi úthoz a több vizi utak hálózata, itt kii sem fejthető a maga egészében,
de minden esetre aktuális lesz az lElba—(Duna—Odera összeköttetés is. A Rajnát és Wesert összekötő Közép-csatorna folytatása az
Elba és Odera között szükségképpen következnék.
Mint (fog megvalósulni gyakorlatilag ez
a közlekedési politika a birodalmi vízhálózat
keretében, most itt nem annyira fontos, mint
az, hogy ez a politika egyáltalán megvalósítható és megvalósítandó. Ép a háború bizo
nyitotta be ennek a nagy belliajózási útnak
a szükségszerűségét. (Milliárdokat lehetett
volna nyerni és megtakaritamii ha .belfektettük volna idején iazt a néhány száz milliót,
amibe a terv megvalósulása kertül. Ennek az
útinak ia sztratégiai értéke nyilvánvaló, de a
terv ,ma,ga első sorban a békében való értékét
tartja szem előtt.

Szeged, 1917. január 13.
(Miután ezen középeurópai vízi ut érdeke
az egész német birodalomnak Bajorország
különleges érdeke nem vitaiba,tó. Ez az ut
a leendő keleti közlekedés kiinduló pontja.
(Nyílt kérdés marad a skepikusokinak az az
aggodalma vájjon a kelet felé való forgalom meg fog-e annyira növekedni, bogy a
terv költségeit- kifizeti.) Bajorország szempontjából ez az ut azért annyira fontos, mert
egy másutt létesítendő viza ut megkerülné
Bajorországot és egész Dél-Németországot és
csak az északi részeknek válnék a javára ós
mesterséges uton elzárná ezt a természetes
utat, amelyet Bajorországnak földrajzi fekvése nyújt. 'Ez az aggodalom azonban az
egyes kormányok (közt lefolyt tárgyalások
előzetes eredményei után fölöslegesnek látszik A Kelet gazdiag országaival való felvirágzó kereskedelemtől, a Kásázsiából Mesopotámiából, Arábiából, Perzsiából szállítandó nyersáruktól az egész bajor nemzetgazdaság újjáalakulását, az eddig szegényes ipar
fellendülését és a világforgalomba való belekapcsolását reméljük. A nyersanyagok behozatala mellett, ez uton ..mindennemű ipari
cikknek a Keletre való kivitelére számítunk,
11 gy hogy Németország egyformán lesz a termelő és a szállító.

Ausztria-Magyarország szempontjából éz
az ut kelet felé hasonló vagy még nagyobb
lehetőségeket nyújt. Észak felé pedig a Porosz- ós Osztrák-Szilézia s Galícia niagy szénter illetőivel való összeköttetést jelenti.
Ha a terv keresztülvitele egyáltalán lehetséges az egész Német-birodalom szempontjából való értéke kétségtelen. (Százféle fejlődési lehetőségre nyújt kilátást. Állami létérdekeik függnek vele össze és elesnék a Gibraltáron keresztül való ut a legtöbb érdekelt
állam szállításánál.
iBécsben és Budapesten

— ugy tudjuk -

már minden illetékes tényező együttműködik, begy terv megvalósuljon. Berlin és München is egyetért. K i kell mutatni, mit várhatunk tőle. A parlamentek nem vitathatják
el e terv hasznát ós azt, hogy csakugyan
nagyszabású és messzire kiható. (Ha fantasztikumok is szerepet játszanak benne, a. pai
1-ameinteken a sor, hogy a kérdést- nyugodtan tisztázzák és a terv reális értélkét megállapítsák.
"v

8 0 0 0 tonnás szállítóhajót sülyesz
felf cl egy német tengeralattjáró.
Berlin, január 12. A Wolff-ügynökség
jelen,ti: December 28-i'kán egyik tengeralattjárónk a csatornában elsülyesztett egy
körülbelül 8000 tonnás szállítóhajót, amely
eloltott lámpásokkal torpedódombolók kíséretében haladt.
,

Francia csapatokat visznek
az olasz frontra.
Rotterdam,

j a n u á r 11. A Nieume

Rotter-

damsche Coumnk értesülése szerint Olaszország nem: minden ellenérték nélkül csatlakozott a szövetségeseik balkáni akciójához. Valószínű, Ihogy azok a .francia csapatok, amelyek most a svájci -batáron vannak összegyűjtve, arra vannak szánva, hogy átvegyék
az olasz alpesi front egy részét. Olaszország-

nak ezzel 'felszabad ultnak csapatai a balkáni
expedíció számára. Viszont
Franciaországban .az angolok ismét
egy nagyobb
frcmtrészletet fognak átvenni a
franciáktól.

-izzótestek és üveghengerek
és A u e r é g ő k r e
ségben F O N Y O

ÁM

l é m f i.

inverf

legjobb minő-

S O f f l A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165

á
— Meghalt a londoni orosz

HÍREK

A
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Nagyságos Asszonyom,
látja, itt most szürke homály dereng és az
ég szomorú, unott; esőcsöppek kopognak a
táblás üvegen, amely olyan, minit egy rémült
unalomban meredt szem. És mint valami -régi
kísértet, otthonos nyugalommal mered rám
az esős napok spleenje; tul a gyász sötét szövétnekón éles nyilalások hasogatnák. iMin
den fáj; a tegnap hallott zongoralfutam mint
sivító jajkiáltás tépi idegeimet és egy rövid,
lágy leánykaciagás untalan haragosan csendül a fülembe.
(Messzi . . . -messzi! . . . A kék temger?•ken tul most opálos fényben ébred a világ és
csend fogadja a hajnalt. szent és tiszta csend.
Ott milyen, szép lehet mindéin és milyen szép
a szivek békessége! Mosolyos hajnal a haragos alkony helyén, .mosolygó üde'leányarcok
a gond felhős redői helyett! . . . fáj; ez is
fáj. Itt miiért .nincs ez igy és miért hull köci,
eső a szüntetem szürke égből? Én láttam egy
kertet, amely smaragd volt talán ós rubinszinü rózsákat termett és halványpiros rózsafüzérekkel koronázta meg biisizike, szép fejét,
de a lugasa roskadozott ós a mélyén bronzvörös hajú -leány feküdt lezárt pillákkal,
örökre m-oadul-atlan. És a karj-a, .ujjai, amelyek revolvert szorongattak, mint a legtisztább sima márvány! És -láttam asszonyt, aki
Madonnalk-ép lehetett volna -Róma templomában, de vért fagyasztó nyugalommal küldte
a halálba azt, aki istenként szerette! .Miért,
hogy mind-ein mellett, ami szép, kietlen látványok sorakoznak? És ha már igy van és nem
lehet másképpen, .miiért látja meg mindjárt
a szemünk, hogy nincs ahsolut-szép és jó? És
miért űznek vad nyilalások mindig ilyen elérhetetlenek felé?
-Olyan szürke minden; szürke, szürke,
szürke! Szemben, a tráfiik előtt hatalmas tömegek sorakoznak .az ónos esőben; törik ma
gnka.-t öklelik egymást. És távol .párás ködök li-la fényében éginek a ikorzó iv-lámpái. És
egy elhaladó villamoskocsi piros jelzőlámpája ugy ragyog az -esős estében, mint egy
pici vérfolt valalho-l a sziv körül!
(s. i.)

— Időjárás. Az időjárásban

lényeges

változás nem várható.
SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
nem várható. Dél hőmérséklet
Celsius,

Változás
+ 3.4 fok

—

A miniszterelnök

táviratozzák .a Budapesti

Bécsben.
Tudósítódnak

Bécsből
Gróf

Tisza István miniszterelnök pénteken reggel
Latinovits Endre titkár kíséretében (Bécsbe
érkezett és banikigassei Magyar Házban szállt
meg. Itt fogadta báró Roszner Ervinnek, a
király személye körüli miniszternek látogatásiát, a kivel hosszabb ideig tanácskozott.
— Brassó koronázási ajándéka a királynak. Brassóból jelentik : Brassó város a királynak koronázási .ajándékul Törcsvárát ajánlotta fel,. Gróf Tisza István értesítette Brassó
főispánját hogy a király a város koronázási
ajándékát elfogadta.
— Kinevezés. A király dr. Espersit János,
volt császári és királyi tartalékos hadapródot az 5. honvéd gyalogezred állományában
tartalékos zászlóssá- nevezte ki,

Reuter-ügynökség

jelenti:

nagykövet.
Gróf

Benc-

kendorf itteni orosz nagykövet meghalt. Gróf
Ben-okeindorf Sándor 1905 óta volt Oroszország anglai nagykövete. Berlinben született
1849-ben. Iskoláit Németországban és Franciaországban végezte, 1869-hem lépett a diplomáciai pályára.
— A vaj makszimáits ára. A hivatalos
ap pénteki száma közli báró Kürthy Lajosnak, a közélelmezési hivatal elnökének rendeletét, .amelyben a tehéntej ós tehéntejtermékek forgalomba hozataláról ós felhasználásáról szóló rendelet végrehajtásáról intézkedik. A rendelet szerint mindazok az egyének, vállalatok, cégek vagy üzemek, amelyek
készítményeikhez (csokoládé cukorka, karamell, kcuzervsütemény, kondensált tej, tejpor, gyógyszer és hasonlók) tehéntejet és
tejszint, valamint általában mesterségesen
felfokozott .•zsírtartalmú tejet használnak, illetve dolgoznak fel és ezzel ipar vagy keresetszerüteg foglalkoznak, kötelesek az 1915.
és 1916. években, iletve, ha üzemük ujabban
létesült, aninak .megkezdése óta felhasznált
ezen cikkek összes mennyiségét, valamint átlagos havomé-nti .mennyiségét üzleti -könyveik
hiteles kivonatával az illetékes vegyvizsgáló
állomásoknál 1917. évi február 10 éig igazolni. Az elsőrendű vaj legmagasabb ára a termelő és nagykereskedő közötti viszonylatban
csomagolással együtt 11.60, a nagykereskedő
és kiskereskedő közötti viszonylatban kilogrammonként 11.80, félkilós és ennél kisebb
.adagckban kilogrammonként 12.50 korona. A
fogyasztótól ' (követelhető
legmagasabb ár
12.S0 korona. A másodrendű vaj kilogrammja fogyasztók .számára 8.60 korona. A tehéntúró legmagasabb ára -a termelő és kereskedő
közötti viszonylatban kg.-ként 2, a kereskedő
-ás fogyasztó között .2.40 korona. A kávéházak,
kávémérák, cukrászok, sütőiparosok, vendéglősök és hasonló iparosok a nagykereskedőkkel egyenlő elbírálás alá esnek. A rendelet ellenőrzésével báró Kürthy .a közigazgatási hatóságokon kivül 19 vegyvizsgáló állomást bízott meg. {Szegedre „Szeged sz. kir. város törvényhatósági vegyvizsgáló iabara.tor-ium-a"
illetékessége terjed ki.
— Ötvenöt vaggon liszt egy hónapra.
A Hadi'termény részvénytársaság szegedi kirendeltsége pénteken átiratban értesítette a
polgármestert, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal Szeged liszt-szükségletét -a január
15-től február 15-ig terjedő egy hónapi időre
ujhól 55 vaggon lisztben, állapította meg. Ezt
a lisztmennyiséget már ki ás utalta a Haditerméiny Szegednek. A polgármester ezzel
kapcsolatosan azt közli, hogy a következő
hónapban a nehéz testi munkát végző egyének napi lisztjáruléka változatlanul 300 ós a
lakosság többi részére 180 granSii lesz,
— A vasúti díjtételek fölemelése. Budapestről jelentik: A kormány február Intői
kezdve .tudvalevőleg harminc százalékkal fölemeli a teher díjtételeket. 'A díjtételek fölemelése kiterjed a magánké zeié-s ben levő vasutakra is. A kormány foglalkozik a személydijszabások fölemelésével is. (Bár szerint a
személydijtételeket is harminc százalékkal
emelik föl. A liáboru után a fára, gabonára,
lisztre és építési anyagokra vonatkozó díjtételeket a mai mérőkre fogják leszállítani.
— A statisztikai hivatal a gyermekhalandóság okait kutatja. Az Országos Statisztikai Hivatal leiratot intézett a szege dj anyakönyvi hivatalhoz, amelyben felhívja a hivatalt, hogy készítsen statisztikai kimutatást
arról, hogy az 1914-ben született 2600 gyermek közül a mult év december 31-ig hány
volt életben és állapítsa meg ugy az élők,
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máut az elhaltak lakóhelyét kerületek, város- I
— Két munkást megölt a széngáz. A
részek .és uteák szerint, IA statisztikai kimuta- | szénnel való fűtés és a gondatlanság az idei
tás beküldési határidejéül január 15-ikét ál- télen is megkövetelte első áldozatait Ezúttal
lapította meg az országos statisztikai hivatal. két munkás vált áldozatává gondatlanságáA beérkező adatok alapján a statisztikai .hi- nak. Vince Iriire. 36 éves püspökladányi illevatal kutatni fogja, hogy a halálozások tőségű és Bittó János 60 éves szegedi lakos,
mennyiben vezethetők vissza helyi okokra és napszámosok DeutSch Sámuel Téglltgyár-u-t.miiképpen orvosolhatók ezek.
ca 7. szám alatti telepén voltaik alkalmazás— Az Ármentesitő Társulat 427 ezer ban. A nap folyamán ócskavasat válogattak
koronás államsegélye. A szegedi Ármentesitő a telepen. iMiután munkaközben erősen- átés Belvizszábályozó Társulat tudvalevőleg fáztak este jól befütöttek szénnel a telepen
arra Ikérte a (kereskedelmi minisztert, hogy levő lakásukban elhelyezett dobkályhában.
a beruházási költségek többleteként téritsen Pénteken reggel föltűnt a telepen dolgozókmeg a társulatnak 477.000 koronát, annyival nak, hogy a két munkás még nyolc órakor
:is inkább, mert az az államot terheli. Az Ár- -sem dolgozik. Kutatni kezdtek utánuk, majd
im-entesitő Társuliat ugyanis két védőgátat, a lakásukon nézték meg őket. -Mindketten
több gátőrlakást és szivattyútelepet építte- holtain feküdték az ágyukon, a szobában
tett, amelyek költségei felülhaladták a szer- fojtó szángáz szaga, terjengett. A munkások
ződésileg megállapított összegeket. A minisz- 'telefonon értesitették a rendőrséget amely
ter a felterjesztésre most értesítette a társu- megindította a nyomozást, hogy a két "mbar
latot, hogy ezt az összeget kiutalta,
haláláért terhel-© valakit, felelősség. A holt— A Szegedi Leányegylet közgyűlése. A testeket a iközkóriiáz hullaházába szállították
— Lopott a kuruzsló cigányasszony. Pet,/Szegedi (Leány-egylet" január 14-én, vasárnap délután 3 órakor közgyűlést tart a Szent- rovics Anna cigányasszony gyakran megjelent Katona Andrásné szentmihálytel-ekii laegylet irodájában.
kos
iházánál ée jövendőmondássai meg kár
— A Kereskedelmi Bank tolvaja Szegetyaveitéssel
igyekezett adakozásra hinni aí
den járt. Farkas Lászlóról, a Kereskedelmi
asszonyt.
A
múlt év nyarán is betévedt PetBank tolvajáról kiderült, hogy január 4-én
rovics
Anna
Katonámé portájára, amikor az
elutazott Budapestről, mert mint katonaszökevény félt attól, hogy egyik barátja, .aki- véletlenül éppen nem volt odahaza. Az élelvel mulatozott a rablott pénzből, leleplezi. mes .kuruzslöias'szony felhasználta a kedvező
Farkas Budapestről Szegedre szökött ós a alkalmat cs a nyitott szekrényből 10 koronát,
Kass-szállóban bérelt lakást. Hétfőn, utazott lamint ékszereket -ós -rrili-an-emüeket ellopott,
vissza lErzsébetfalvóra, de rajtavesztett, mert A szegedi törvényszék péntekem nyolc hónapi
börtönre Ítélte -a tolvaj cigányasszonyt,
hamarosan elfogták.
— Járvány miatt becsukott óvoda és
iskola. Dr. Pártos Zoltán kerületi tisztiorvos
értesítette a polgármestert, hogy a röszkei
felsőovodát január öttől és a zöldifás iskolát
január 3-tól kezdődőleg két heti időtartamra
becsukatta járvány miatt. Az óvodában szamárköhögés, az iskolában vörkenyiüegbeiegedéselk fordultak elő.
á

mm

—- A szegedi közönség tisztában van azzal
hogy milyen különleges művészi esemény a
Korzó-mozi által hétfőn rendezendő hangverseny és sietett magának helyet biztositamd,
ugy, hogy jegyek már csialk mérsékelt számban állnak rendelkezésre. Mindenki izgalmas
érdeklődéssel várja Környei Bélának, a bécsi
udvari Operaház ünnepelt t-enarisitájá-nak
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Telefon 11-85.

Szombaton és vasárnap

Szenzációs sláger

vendégszereplését. Könnyeivel együttesen lép
fel Hajdú Ilona, a magyar királyi -Operaház
művésznője s, -aki opera-áriákat -fog énekelni.
A műrészeket egy szegedi születésű zongoraművész, Fleischer Antal, az Operaház karnagya Iki-séri zongorán. Ezzel a -művészi hangversennyel betetőzte a Korzó-mozi eddigi elismerésre mél-té és követésre érdemes buzgó
munkáját a szegedi kultnra érdekében. A világvárosi színházak legnevesebb művészei
szerepeltek már a K-orzó-anozibam, olyan hírneves művészek, akik -ezreseket ka-ptak egyegy feiléptükért.
— A Kereskedelmi és Iparkamara a pékek
érdekében. Újvidékről jelentik: A szegedi kereskedelmi és Iparkamara átiratot intézett
Újvidék város -tanácsához, amelyben a pékek
megélhetésének brztositása érdékébem. arra
kéri a tanácsot, hogy a hatósági liszt árusítását bizzák

a

pékekre.

— Az árvaház leánya, Asta Nielsen legújabb és legérdekesebb -szerepe kerül bemutatásra szombaton és vasárnap az Urániában.
A nagyközönség jól ismeri már Ast-a Niielsein
művészetét és sokan fognak gyönyörködni
ebben a pompás alakításában is, A k-oronázásii film -is be lesz mndein előadáson mutatva.
— A Tamás Rezső szerkesztésében megjelenő
Szegedi Hírlap © heti -számában Tanügyi csokor cini alatt három érdekes cikfcte közöl
tanfelügyelőről, lA többi cikk közül különösen érdákes: lEz aztán a bizonyíték! Látogatás a szegedi szegényházban. A -tanfelügyelő
nem szereti a ka-tcm-atainitókat. A tanítók háza -meg a tanfelügyelő Három a támic, A névtelen, Az élet mélységeiből, Díszpéldány, Fél
v-agy háromin-egyed nyol-c, Káplár Hevesi özvegye, Közgazdaság s-t-b. A Szegedi Hírlap
minden doháinytőzsdében kapható.
— Dinamogépkezelő iaiifoíyam. A szegedi
felső ipariskolán folyó hó 16ttól március 31ttg
te-rjédő időtartammal diimamágópkezelő tanfolyam fog megindulni. A tanítás az esti és
vasárnapi órákban tar tátik -a tandíj 14, a
vizsgadíj 10 korona. íE tanfolyamra felvétetnek oly iparosok és ipari alk-al-mazottalk, kik
legalább 1-8 évesek, magyarul olvasni és imri
tudnák -és -a négy számtani -alapműveletet
ismerik. Akik e -tanfolyamra maguk-at felvétetni óhajtják, jelentkezzenek ;a tanfolyam
megnyitásának napján délelőtt 11—1 óráig és
est-e 6—7 óráig -a felső ipariskola igazgatóságánál (Mars-tér 7). A beiratás alkalmával
a személyazonosságot igazoló okmányt (iparigazolvány munkakönyv,
-munkás-biztosító
pénztári könyv stb.) is felmutatni kell. Az
igazgatóság.

A siron túl
Társadalmi dráma 4 felvonásban.

— Az Érdekes Újság és a koronázás.
Fürgeségének ismét ujabb tanújelét -adj-a iAz
-Érdek-es Újság, mely már a kedden megjelenő 1917. évi 1. számában a királyi pár bevonulásáról, a koronázásról ós -auuiak -minden
részletéről kimeri tő képes tudósítást, rengeteg fényképet és művészi rajzot közöl. -A 68
oldal terjedelmű gazdag kettős szám ára 60
fillér.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
•
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Minden előadáson bemutatásra kerül

A Királykoronázása II. rész.
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rona 50 fillér. Kapható egyedül j

Előadások szombaton

5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5,

I

FRANKLANTAL"
gyógyszertárában.

7 és 9 órakor. Az előadások pontosan kezdődnek.
B

Szt. György-tér.

Szeged, Felsőváros •

Szeged, 1917. január 18.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
SZOMBAT: Másodszor. Zsuzsi. Paraszt vígjáték. Páros. Háromharmados
VASÁRNAP d. u.: Kabaré.

Zsuzsi.
— Bemutató

előadás. —

Paraszt vígjáték. A mái fajbeli meghatározás kissé szcikia'tlaiTi és talán helyt sem álló. A
,szerző: Barta Lajos, .tg nevet .adott a régi gyereknek, akinek az utóbbi időben rossz Ihiiréb
ikiciltötték, sőt akit diisakreditáltiak is. Vialannikor, mein is olyan régen, népszisnműnek keresztetek volna a Zsuzsi eimü darabot. Aminthogy
laz is. Arra v.all ia szerkezete, a levegője, az
alakjai, azoknak a cselekedete, csak a régi népszinmü vek sa.LlaHigj.ai: iá nótás lányok ós legények, akik a. népet 'képviselték, maradtak ki
fbelőle. Még nóta is v.am a darabban, amit nem
iiyiaikr.a-if0.re énekelnek, esaik módjával, há a
helyzetből ered és aninalk megfelelő. Itt azonban még .a nótáknak is békét hagytak.
A szerző valamelyest eltért a régi népszínműi sablontól, uj ösvényt keresett, amelyen ha
tapogatva is, el lelhet jutni arra az útra, .amelyen cicomátlan szépségeiben ki tud virulni a
népies szinmü, persze uj köntösben, uj határok
ós uj formák között, A mi emberünk, Barta
Lajos, ismerheti a ülepet, la nyelvét, taiz aszejánását, .az érzelmi világát. Népies színjátékában még egy kissé nehézkes, túlságosain is

URANIA

Magy. Tudományos Színház

Y T Y
Szombaton és va sárnap,
j a n u á r 13-án és 14-én

Asta

Nielsen

f e l l é p t é v e l

DÉLMAGYARORSZÁG
részletező, bőbeszédű és vázlatosan mutatja az
egyéneket. Olyannak mutatkozik, aki a néppel
érez, tudja a szociális bajait, n.em idegen előtte
a törekvése, sem a humora, sem a lelki tulajdonságra, dte ezeknek a tulajdonoknak — drámai
formába öntve — nem tudja megadni még a
hangját.

Reuter jelentés a Wilsonhoz intézett válaszról.

London, január 12. A Reuter-ügynökség
jelenti: A szövetségeseknek Wilson jegyzékére adott válasza azt a felfogást juttatja
kifejezésre, hogy a mai pillanatban lehetetlen
volna oly békét kötni, amely biztosítA Zsuzsi története egy.szerü, pókháló véhatná
a jogoísan .követelhető .feltételek: a
konyságú és szegényesen szűkös. Egy ifiatal özvegy menyecskének a históriáját — bizony egy jóvátétel, helyreállítás és kezesség megkis,sé Ihosíszu lére eresztve — imondja el benne valósítását.
A válaszj'egyziék kifejti, hogy a szövetBarta Lajos, egy oly.au asszonyét, aki állami
ségesek
minden tőlük telhetőt .megtettek
emberhez kívánkozik férjihez menüi, mert az
arra
nézive,
hogy csökkentsék azokat a káállami ember után özvegyi nyugdíj jár. (Ez
már szociális megny.ilatkozáiS.) Igen ám, csak- rokat, amelyeket a hábor.u a semlegeseknek
hogy Zsuzsát nemcsak a törekvése irányítja, okozott. A legbarátságosabban, de egyszerhanem a szive is. És lemond az állami nyug- smind a leghatározotíáí6bjjjÉ^^takoz.nak a
díjas emberről, hogy egy kőfejtőnek nyújtsa a két egymással hadimé álló csömört egyenlő
""""^pp
kezét, miután az már a szivét is bírja. Mind- elbírálása ellen.
A jegyzék azután részletesen felsorolja
össze ennyi a dia,rab fundamentuma. Ami ezehNémetország
„borzalmas módszerét", amely
kivül törtémák, már csak toldalék, kiegészítő,
sőt mesterségesen bővítő részlet. Egy csomó csúffá teszi az emberiség minden alapelvét
epizód alak tarkítja a darabot: .a gondos szü- ós a kis államokat megillető figyelmet, utal
lők, akik' ujuia férjhez kívánják adni a korán az örménymöszárlásokra, a Zeppelin-támaözvegységre jutott lányukat; a csendőrök, akik dásökra, a kereskedelmi hajók ellen indított
tolvajt keresnék és a kőfejtőt néziik annak, akit tengeralatti hadjáratra, a foglyokkal szeméppen .akikor fognak el, amikíor .száptevés céljá- ben tanúsított rossz bánásmódra stb., s azt
ból Zsuzsinál tartózkodik; a cigány, aki subá- a megjegyzést fűzi hozzá, hogy a szövetséért muzsikál; az állami ember, már mint a geseknek a válaszjegyzékiben hangoztatott
.pályaőr, .aki szintén Zsuzsit kívánná asszonyá- tiltakozását az említett gonosztettek felsonak; egy italos és élősdi munkás, .akinek bor rolása bizonyára eléggé megmagyarázza.
iA békefeltételekről azt mondja a válaszaz .istene de a. muinlkia nem kenyere. És |a többi...
jegyzék, hogy azoknak ki kellene terjedíiiök
Nem jelentős igényiü a dlarab, a története
Belgium, Szerbia és Montenegró helyreállía nézőt nem foglalkoztatja, gondolkozásra sem
tására a megfelelő kártérítéssel, Franciakészteti, de azért némely részében eléggé viország, Oroszország ós Románia megszál, dám, .sőt helyzeteiben mulatságos is, különösen
lott területeinek az indokolt jóvátétel melhia ezt .a, vidámságot az élőadók tükröztetni
lett való kiürítésére, Európának nemzetiségi
tudják. A mi szimjátszóinknak idegem terület
alapon való újjáépítésére és arra, hogy
.a néjpáes színjáték és paraszti embert- nem igen
Európa minden népének a kicsinyeknek ép
tudnak ábrázolni. Ez volt oka, hogy a dia rab
ugy mint a nagyoknak meg legyen a joguk'
inem tudott érvényesülni kiadósaibban. 'Sok volt
a teljes gazdasági fejlődésre és biztonságra,
•a hangos beszéd, ia kiabálás, a .sikoltozás is,
a szövetségesektől elragadott területek viszlamii .azt bizonyítja, hogy nincs rendező, aki meg
szaadására, a Törökország „gyilkos zsartudná adtai a tónust és ha v.an akarata, lanmiak
noksága" alatt sínylődő néipek felszabadia seáinjátszóknál érvényt is tudna szerezni. A
tására és a török birodalomnak Európából
rendező ezúttal még diszletezőnek sem vált be.
valló kiűzésére.
Sok díszletet hordott üsisze az első felvonásban,
A jegyzék végül tagadja, hogy az aniá másodikban beállított egy vincellér szobát,
esupiasz faiakkal, de egy olyan szép főző kály- tant államainak szándéka volna Németorhával, 'amilyent még uri l'albásbain is ritkán szágnak és népeinek politikai megsemmisilátni. És megtanította a nézőt, hogy a magyar tése. (M. T. I.)
csendőrök karddal is ás kard nélkül iis járnak.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Az egyik, csendőr karddal, a másik, pandúr
Kiadótulajdonos: Várnay L.
karddal!, de bojt nélkül valamennyi. És igy
tovább. No de nem szabad tulkövettelőnék lenini,
hiszen most háború van, drága minden és
Fájós f o g á r a vegyen
Caffe Restaurant Neumindenre nem telik, .a nézőtér azonban — hála
mielőbb a hires Leinzinhold
Hétválasztó-kávéház.
a közönségnek — estéről-estére megtelik. Ma is,
ger-féle f o g c s e p p b ö !
zsúfolásig. Gömöri Vilma, Körmemdy Kádmán, Állandóan női zenekar. üvegje 70 fillérért kapSzegő Endre, Cserényi Adél, Biró Erzsi, Soly- Tisztelettel Neuhold Dezső. ható Leinzinger Gyula
gyógyszertáriban Szeged,
mosi, Umgvági, Miatány, Szilágyi, Rogoz és
Gáz-harisnyák és üvegSzéchenyi-tér.
250
László vetitek részt a bemutató előadásban.
hengerek valódi Auer-fény

APRÓHIRDETÉSEK.

Dráma 4 felvonásban.

Ezenkívül

Csak még két napig

A koronázás
II. R É S Z .

Előadások d. u. 2 ó r á t ó l 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. — Jegyek előre válthatók 3
órától fogva.

kapható Kopny Gyulánál

„CYLOL"

fagyszesz

legcsodásabb hatású szer, mely egy hét alatt elmulasztja a legmakacsabb fagyást is, bármilyen testrészen. Kitűnőnek bizonyult sömör, vörösség és bőrviszketegség ellen is. — Próbaüveg K 2.50, eredeti
üveg 3.50. — Vidékre postán szállítva 3 üvegnél
portómentes. Kapható egyedül a készitőnéi.

Nemecz Dezső

„HATTYÚ"
drogériájában.
Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3—41. sz.

Artézi kut mellett. Telefon 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.

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fele „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1-50
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
H a j ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
259
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Jrodaltni
KapftatPK.
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k ö n g v - é s papirkereskedésében,
Szeged, Kárász-Utca 9. • • •

Bródi Sándor:

Anatole Francé:

Somlyó Zoltán:

Pártütő angyalok

Nyitott könyv

Ára 5.—
Szép Ernő:

Kosztolányi Dezső:

REGÉNYALAKOK

Modern költők

Gubica Dömötör
Ára 3.50

A

___
Gyulai Ágost:

Háborús antológia

Ára 5.60

SZÉPASSZONY

Tersánszky Józsi Jenő:

_

Viszontlátásra, drága

Szilágyi Géza:

Ára 4.—
Székely Aurél:

Ára 3.—

Ára 5.—
Móricz Zsigmond:

A tűznek nem szabad
kialudni Ára a.—

Fantasztikus szerelmek

Ara 5.—
Pethő Sándor:

A szabadságharc eszméi
Ára 4.—
Földes Imre:

Kun a bárány, benn a
farkas Ára 2.50
Te csak pipálj Ladányi
Ára 3.—

Ára 3.50
Olga Wohlbrüch:

Somlyó Zoltán:

Barbárok

Öszi regény
_

Ára 4.40
Ára 3.—

Gábor Andor:

Hegedűs Gyula:

A kanári

A beszéd művészete

Laczkó Géza:

NOÉMI

GLÓRIA

Csathó Kálmán:

_

A 38-as zászló alatt

Landauer Béla:

Ára 5.—

Gábor Andor:

GÓLEM

Ára 5.—

Ára 7.—

_

Meyrink:

Gróf Andrássy Gyula:

Ára 5.—

Pásztor Árpád:

Káplár ur

Ára 2.—

Világosság a sötétségben A világháború problémái

Ára 4.—

Ára 3-50

Ara 3.—

Ára 3 —

FIA
Ára 5.—

Villányi Andor:

Királynőm, meghalok
érted!
Ára 1.20
Szederkényi Anna:

Diplomata:

Asszonyok - huszárok

Nagy Endre:

Sienai Szt. Katalin vőlegénye Ára 3 -

Ára 6.—

Gábor Andor:

Zsebatlasz 1917. évre

MIRÉIO

Ára 3.60

Ára 5.—

Csermely Gyula:

A Mária Annuncziáta
villában Ára 2.—

KÖNYV

Ára 2.—
Prohászka Ottokár:

lÉgy^is szinház

FEHÉR

Nagy Endre:

A toprini nász

Szeplőtlen asszony

Ára 3 —

Ára 4.—

3fjuságiírat újdonság:
Balla Ignác:

Gaál Mózes:

Dr. Geréb József:

A nyár szigetén Ára 8 — Viz fölött és viz alatt
Ára 3.50

Torna István:

A hegyaljai diákok
Ára 4.—
Erődi Béla:

A szentföldön

Ára 2.80

Hogyan készül ? Ára 6.—

Az Olimpiusz Ára 6 —
Herczeg F.: Mesék Ara 8.—
Kövér Ilma:

Dr. Mikes Lajos:

Zrínyi Ilona

Sanyi manó könyve

Lőrinczy Gy.: .

Ára 5.—

Ára 3.20

Az igmándi bég Ára 6 -

' •: • - f *s:
Nfomatott Vámay L. könyvnyomdájában, Sa«g«d, Káráaz-tttea 9.

