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LEGÚJABB
ZÜRICH: Avarescu román generalissimus nyilatkozott egy laptudósitónak. A következőket mondta: — A román seregeié
reorganizálása az óriási nehézségek dacára
sikerült. A vereségeik az ellenség tüzérségi
és számbeli túlsúlyának tulajdoníthatók.
HÁGA: Frank Kunó amerikai egyetemi
rektor egyik mewyorki lapban a békelehetőségekről ir. Szerinte három kérdés volna tisztázandó és ezelk: a balkán-kérdés, a
lengyel-kérdés és az antant viszonya a központi hatalmakhoz. Oroszországgal, mint
neun civilizáló hatalommal szemben Ausztria-Magyarországnak .kellene átengedni a
befolyást. A független lengyel 'királyság
megalakítása a lengyeleknek nagy politikai
hasznot íog jelenteni. Németország adja
vissza Oroszországnak a balti tartományokat és segítsen visszaállítani Belgiumot és
Észak-Francioországot,
ennek
ellenében
Franciaország lemondana Elziász-Lotharingiáról. Anglia a tulajdonjognak sérthetetlenségét a tengeren irná alá.
BÉCS: A cseh pártok szövetségének
elnöksége két napig tartó értekezleten megvitatta az antantnak Wilsonhoz intézett
jegyzékét. A szövetség a javaslatot elfogadhatatlannak minősítette ós erről értesítette
az osztrák .miniszterelnököt és Czernin külügyminisztert, állásfoglalásának közelebbi
megokolása mellett.
GENF: A Journal jelenti Rio de Janairóból: Brazilia elnöke a tengerpart közelében egyre fokozódó haditevélkenységre való tekintettel elhatározta, hogy a brazíliai
part ellenőrzésére azonnal kiküldi a Deodor
nevü cirkálót.
BERLIN: A Vossische Zeitung jelenti
Kopenhágából: A román udvar és a kormány megtett minden előkészületet, hogy a
legközelebbi időben Jassyból elköltözködjők. Tartózkodási helyül Odesszát választották.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti:
Torpedónaszádunk .részei egyik vállalkozásuk közben január 23-én virradatkor a Hoaf
dókban összeütközésbe került angol haderőkkel. Ez alkalommal egy ellenséges rombolót a harcban megsemmisítettünk, egy
másikat az ütközet után repülőink sülyedő
állapotban figyeltek meg. A mi torpedónaszádairik közül az egyik szorult helyzetbe
jutott és beérkezett jelentések szerint Imuiden holland kikötőbe futott be. Többi naszádaink teljes számban csekély veszteséggel
visszatértek.
A tengerészeti vezérkar főnöke.
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A bolgárok Tulceánál átkeltek
a Dunán*
- Az északi pae*fof az
támadásokkal szemben
is megtartották. - Sikeres előtéri karcok Slanic és
a Putoa-voigy között.
yot ejtettünk. - Wolhgniában
Biareok. —
BUDAFEST, január 23. (Közli a miJózsef főherceg vezérezredes harcvoniszterelnöki sajtóosztály.) Bolgár csapatok nala: Az Erdős-Kárpátokban és a Mofdova
Tulceánál elérték a Szenígyörgy-ág északi felé ereszkedő határhegyiség néhány hepartját. A Futna alsó folyásánál visszaver- lyén tiszta fagyos időben élénk tüzérségi
tünk orosz előretöréseket. A Casínu-völgy- harcok fejlődnek. Német és osztrák-magyar
től délre ellenséges osztagok szintén hasz- csapatok előtéri ütközetek alkalmával Slatalanul tapogatództaik állásaink ellen előre. nic és a Putna-völgy között az ellenségnek
Kövess tábornok hadiseregénél helyen- 100 emberét elfogták és a Casinu-völgytől
ként élénkebb ágyuharc. Tovább északra délre visszavertek erősebb ellenséges előre
a cs. és kir. csapatoknál nincs jelenteni való. töréseket.
HÖFER altábornagy,
Mackensen vezér tábor nagy hadcsoporta vezérkari főnök helyettese. ja: A Futna alsó folyásánál az előtéri ütköBERLIN, január 23. A nagy főhadi- zetek reárak nézve eredménnyel végződtek.
szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér- A Dobrudzsában bolgár csapatok Tulceánál
tábornagy harcvonala: A Dlina mentén és átkeltek a Duna déli torkolati ágán és az
Lucktól északnyugatra a tüzérségi tüz át- északi partot orosz támadásokkal szemben
menetileg fokozódott. Dünaburgtól nyugat- megtartották.
ra árokvédőink elűztek egy orosz portyázó
LUDENDORFF, első főszáHásmester,
osztagot, amely pitytnadatkor első vona(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
lunkba behatolt.

A szenátus elfogadta Wilson határozati
Javaslatát..
Bécsi lapok Wilson üzenetérői. —
BERLIN, január 23. A Köínische Zeitung jelenti Washingtonból: A szenátus általános meglepetésre elfogadta azt a határozati javaslatot, amely helyesli Wilson béketörekvéseit és támogatja azt az igyekezetét, hogy a hadviselő felek békefeltételeit
megtudja. A szavazás pártok szerint történt.
Tiz republikánus is megszavazta a javaslatot. A republikánus párt többi tagja azért
nem fogadta el a javaslatot, mert Wilson
jegyzékét németbarátnak tartják, amely veszedelmes a Monroe-elvre nézve.

BÉCS, január 23. A Neue Freie Presse
igjen rezervált magatartást tanúsít WIISOH
beszédével szemben, amelyet a szenátushoz
intézett. A lap nem vonja ugyan kétségbe
Wilson jó szándékait, de azt írja, hogy az
üzenet folytonos félreértések halmaza és
semmi kézzelfogható, semmi konkrét dolog
nincs benne.
A többi bécsi lap véleménye Wilson
beszédével kapcsolatosan megegyezik a
Neue Freie Presse véleményével.

Erősödik a békevágy Angliában.

Thomas francia miniszter
a háborúról.

Hága, január 23. A Daily Mail kénytelen beismerni, hogy olvasóitól naponta százával kapja a leveleket a béke érdekében.
A lap német manővernek tulajdonítja az
esetet. Londonban ezrek részvételével békegyüléseket tartanák, amelyeken Banfurst
asszony, az ismert feminista-agitátor nagy
beszédeket mond a béke mellett.

Rotterdam, január 23. Thomas francia
miniszter beszédet tartott, amelyben kijelentette^ hogy a háború addig nem ér véget, amig a porosz militárizmust le nem
törik, a megsértett emberiség elégtételt nem
kap és az igazság és jog uralma helyre
nem áll.
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Wilson üzenete.
A békeért megindult Vértelen küzdelemnek legkiemelkedőbb és bizonyára leghatásosabb momentuma: Wilson üzenete a
szenátushoz a békefeltételekről.
Erőteljes szavakban száll sikra az Unió
elnöke a béke érdekében, amely immáron
iérdielke nemcsak a hadviselő feleknek, hanem Amerikának és az összes semlegeseknek is. Mert ha a háború tovább tart, attól
lehet félni, hogy ez az európai tűzvész, a
melynek a lángnyelvei átcsapdosnak Ázsiába és Afrikába is, lángba borítja még az
egész .világot. Ettől akarja Wilson megóvni
első sorban Amerikát. Kérdés, helyes-e a
mód, amelyet választott
és helytállók-e
azoik az irány,eszmék, amelyeikkel meg akarja szabni azt a keretét, amelyen belül a
háborút likvidálni kell.
A mód ellen, amikor az Unió kongreszszusához fordul üzenet formájában, amely
azokat az irányeszméket tartalmazza, amelyeiknek szem előtt tartásával — szerinte
— a béke megköthető, nem lehet kifogásunk. Ellenben közelebbi vizsgálat és mérlegelés tárgyává kell tennünk a Wilson által felállított irányeszméket.
Az egész üzenet tengelye, amelyen az
alapgondolat nyugszik, az a kijelentés, hogy
ezen háború
eredménye neim lelhet sem
győző, sem legyőzött. Elméletileg ez teljesen helyes álláspont, mert a megalázott legyőzöttek reváns-vágya állandóan veszélyeztetné a békét s Európa és a világ biztonságát, nyugodalmát. Az üzenet alapgondolata tehát egyik hadviselő csoportra
nézve sem hátrányos. Mi ebbe annyival
inkább belenyugodhatunk, mert gyakorlatilag mégis mi leszünk a győztesek, miután
az ellenünk és megsemmisitésünkre szövetkezett antant-hatalmaknak háborús céljuk
megvalósításáról ez alapon le kell mondaniok. Ne feledjük el ugyanis, hogy mi kimondottan védelmi háborút folytatunk. Küzdünk továbbá azért, amit Wilson jegyzéke
oly hangsúlyozottan kiemel: a jogok egyenlőségéért és életszabadságunkért.
A független, önálló Lengyelország kérdésében is Wilson teljesen a mi álláspontunkra helyezkedik, amikor nyomatékosan
rámutat arra, hogy az általunk felszabadított Lengyelország önállóságában és függetlenséglében az államférfiak
mindenütt
egyetértenek. Amit ezzel kapcsolatban az
összes inéipelk egyéni és szociális fejlődéséről és a vallás szabadságáról mond, mi
más, mint a nemzetiségi kérdés olyatén
megoldása, amint ez Magyarországon érvényesült. A mi nemzetiségeink nem alkothatnak államot az államban, de sem egyéni,
sem társadalmi, sem vallási szabadságukat
senkisem bántja.
Küzdünk a tengerek szabadságáért és
e háborús célunkkal Wilson is teljesen
egyetért, amikor ezt a béke kondíció szinekvanonja gyanánt állítja fel. S nem lehet
kifogásunk az ellen sem, amikor ugy a tengeri, mint a szárazföldi
fegyverkezések
őrületét a kellő korlátok közé tartia szoritandónak. Az állandó fegyverkezés ólomsulyként nehezedett eddig is az összes
európai népek gazdasági életére és gátlólag
hatott a kulturális élet kellő kifejlesztésére
is. Mi nem akartunk sohasem hódítani, más
népeibet leigázni. Mi nyugodtan és békében
akartunk élni és fejlődni. Ha ez a célunk
a jövőben békésebb eszközökkei érhető el,
mint eddig, hálásak lehetünk azok iránt,
akik nekünk ezt lehetővé tették.
Javasolja Wilson továbbá, hogy a jövőre nézve ne tömörüljenek a népek önző hatalomért versengő szövetségekbe. Ezt
mi is aláírhatjuk. Az ily irányú hatalmi csoportositás atyamestere VII. Edvárd, angol
király, a bekerítés! politika kitalálója volt.
Mi e bekerítés ellen csak védekeztünk és

védekezünk.
Wilson bizonyára nem vádolható azzal,
hogy a mi javunkra elfogult. De nem szabad könnyelműen azt sem rája fognunk,
mintha mostani üzenetével az antant malmára akarná a vizet hajtani. Mert a Wilson
üzenetéhez foglalt békefeltételek értelmében ép az antant kénytelen lemondani legfőbb. háborús céljairól. Wilson határozottan
ellene van annak, hogy minket térdre akarjanak rogyasztani, hogy Anglia monopolizálni akarja a tengereken való hatalmat,
hogy Franciaország visszacsatolhassa Eizász-Lotharingiát, amelynek a lakossága
túlnyomóan német, hogy Oroszország viszszakapja Lengyelországot s hogy magához
ragadhassa a Dardanellákat és Konstantinápolyt, bogy Olaszország Ausztria-Magyarország egyes részeire rátehesse a kezét.
Mert ha nem ugy volna, akkor mindjárt
lenne győző és legyőzött s Wilson igen
bölcsen állapítja meg, liogy az ilyen béke
„a legyőzottre megaíázás, eilviseiheteltlen
áldozat volna és fullánkot hagyna hátra s
bosszúvágyat idézne elő. Ily béke csak
íutóboitnokon épülne."
Most már csak az a kérdés, vájjon rendelkeznek-e az Unió és a többi semlegesek,
amelyeikre Wilson számit, azokkal a hatalmi eszközökkel, amelyekkel az általa kontemplált irányészanéken alapuló béketárgyalásoktól vonakodó felet, vagy feleiket
erre esptleg rákényszerítheti?
Wilson igen nagy határozottsággal jelenti ki: „Bármint legyen is, a béke biztos."
Ha Wilson ilyen biztos a maga és a béke
dolgában', akkor fel kell tételeznünk, hogy
biztos egyúttal abban is, hogy módjában áll
béilceakaratát minden körülmények között
keresztülvinni. Minket' aligha kell a béketárgyalásokra rákényszeríteni, mert nekünk
a Wilson-ajánlta alap elfogadható, ha pedig
az antant vonakodik, Wilsonnalk módj(ábii
áll, mondjuk csak: az élelmiszer kiviteli
tilalmat elrendelni. Szóval Wilsonnak akadnak eszközei, amelyekkel hathatósan előmozdíthatja az antant békehajlandóságát.
Nem hinnők, hogy optlmisztikusan fogtuk volna fel Wilson üzenetének a tartalmát, de még abban az esetben is. az az egy
bizonyos, hogy Wilsonnak ezen államférfiúi
ténykedésével ismiét egy hatalmas lépés
történt a béke felé vezető uton.

Visszavert angol támadás
a nyugati fronton.
BERLIN, január 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Armentierestöl északkeletre bajor ezredeik felderítő osztagai behatoltak az
ellenséges árkokba és néhány fogollyal és
gépfegyverrel tértek vissza. Frommelestől
északnyugatra visszavertünk állásaink ellen
előrenyomuló angol csapatokat. Egyébként
a csak Időnkint tisztuló párás idő akadályozta a tüzérségi és repülő-tevékenységet.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Görz közeiébon elfoglaltunk egy ellenséges árkot.
BUDAPEST, január 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Görz közeiéhen
portyázó különiitményelnik
elfoglaltak egy
ellenséges árikot. Foglyokul 3 tisztet, 134 főnyi legénységet szállítottak be és három
gépfegyvert zsákmányoltak. Egyébként a
helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Macedóniában nincs újság
BUDAPEST, január 23. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, január 23. A nagy főhadiszállás jelenti: Macedóniai harcvonal: Á
helyzet változatlan.
LUDENDORFF, első főszállásmester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A párisi orosz követség Stürmer
visszahívásáról.
Bern, január 23. A párisi orosz nagykövetség közlése szerint Stürmer visszahívásának a külügyek élére csupán címbeli
jellege van.

Rousset ezredes a francia
harctér nyugalmáról
Lugano,
január 23. Roussel ezredes, a
Petit Párisién katonai szakértője, legújabb
cikkében azt irja, hogy a nyugati harcteret
betöltő nyugalom az a csend, amely a vihart
megelőzi. „Jelentések érkeznek egyes helyi
támadásokról, irja, melyeknek célja az ellenfél erejének kipuhatolása. A legjelentékenyebb ilyen támadás a Lassignytől délre
fekvő lövészárkok ellen történt, amely találkozópontja arcvonalunk vizszintes és merőleges ágainak. Mi magunk Soissonstóf
északnyugatra, az angolok pedig Saint-Eloinál hajtottak végre felderítő vállalatokat."

Nagy események előtt a nyugati
harctéren
Berlin,
A Berliner

Tayeblatt

janpgr 23.

haditudósítója

je-

lenti a francia, "harctérről:
Mióta angolok állanak Transloy előtt,
német foglyoknak kell lőszert bordaniok az
ellenséges ütegekhez. Ez a jogellenes eljárás
megtorlásra vár.
A harctéren mostanában szokatlan hideg
váltakozik nedves időjárással, mely feneketlen sárral tölti meg az árkokat. Elkövetkezett a megpróbáltatások legsúlyosabb ideje:
a lövészárokban folyó beszélgetésekben remény ós áitok váltakozik. Végtelenül gyötrő
a. bekövetkezendő eseményekre való hosszadalmas várakozás. A németek minden szándékukról megközelíthetetlenül hallgatnak;
elenségeimk zajosabbak és türelmetlenebbek.
Az egész német

front

tavasszal

események

nagy

tisztában

van,

hogy

fognak

a

bekövet-

kezni. Az angolok szívósabbaknak látszanak,
mint a franciák, akik viszont sokkal biztosabbak .győzelmükben és sokkal inkább sóvárognak a béke után. Annyi mindenesetre bizonyos, bogy innen is, tul is nagyon várják
már, bogy az előkészületek ideje véget érjen
ós megkezdődjék az utolsó harc.
A

Vogőzekben

nak hírét
tással

a
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németek
állítólag
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szaki

felszereltségét,

jobbnál;
mint

arra
tavija

a

lehet kösaját

miénket.

mű-

ífeeged, 1917. január 24.

délmagyarobszág

Orkonyi EcJa a fiatal

szegedi hatóságának
gyermekvédelmi programjáról,

(Saját
tudósítónktól.)
Szegeden, mint
megírtuk, széleskörű gyermekvédelmi akció
indult meg. A mozgalmat tudvalevőleg a
fiatalkorúak felügyelő hatósága, továbbá két
társadalmi szervezet, a Gyermektanulmányi
Társaság szegedi fiókköre és az iskolaigazgatókból alakult ellenőrző-bizottság kezdeményezte és irányítja. A szegedi fiókkör
gyermekvédelmi programját és az ellenőrző-bizottság tevékenységét legutóbb ismertettük. A fiatalkorúak szegedi hatósága, élén
dr. Orkonyi Ede kúriai bÍróval, minden erejével támogatja a társadalmi szervezetek
működését, egyúttal pedig saját hatáskörében állandóan nagy segítségére van a gyermekvédelem ügyének. A fiatalkornak szegedi hatóságának ez irányú tevékenysége a
háborús viszonyok miatt, amelyek a gyermekvédelmet a legelső társadalmi problémák sorába emelték, nagyot nőtt jelentőségban és méretekiben. Dr. Orkonyi Ede a
súlyosabbá vált helyzethez szabja a fiatalkornak szegedi hatóságának működését, és
— mint legutóbb jelentettük — nagyobbszabásu gyermekvédelmi programot dolgozott ki, .amelynek alapvető gondolata az,
Ihogy a fiatalkorúak bűnözésének egyik legfőbb oka a felügyelet hiánya, tehát a védelem- leghatásosabb módijául kiná!kőzik a
gyermekek állandó foglalkoztatása.
Munkatársunk fölkereste dr. Orkonyi
Edét, a fiatalkorúak szegedi hatóságának
elnökét, hogy gyermekvédelmi programját,
amelyről a Gyermektanulmányi
Társaság
szegedi fiókkörének választmányi ülésén
csupán főbb vonásokiban tett közléseket,
részletesen kifejtse. (Dr. Orkonyi terveiről
és eddigi intézkedéseiről a köivetkzőket volt
szives mondani:
— őszintén szólva, nem vagyok barátja a
p ro.gr amik (ízléseknek, mert azt tartom, hogy a
programokról csak akikor érdemes beszélni, ha
már a gyakorlati alkalmazásban beváltak
Tei-mószates, hogy vannak terveim a gyermekvédelemre — hiszen hivatásom körébe vág, —
de ezekről inkább akkor szeretnék nyilatkozni,
ha már az eredményekről is beszámolhatnék.
Most még ezek a tervek, mint a gyermekvédelmi mozgalmak megnyilvánulásai általában,
csupán kisérletezések, amelyeknek értékét egyelőre nem lehet megállapítani.
— Egyébként szeriintem a. gyermekvédelmi
akció akkor .jár a helyes uton, ha miinél szűkebb térre szorítja a bűnös alkalmakat. Épen
ezért módot kell találni arra, hogy a gyermekeket állandó felügyelet alá helyezzük és őket
szabad idejükben hasznosan foglalkoztassuk.
Nekem tehát az a tervem, hogy a gyermekeket, akik szülői felügyeletben nem részesülhetnek, foglalkoztatással a csavargástól visszatartsam. E tekintetben már érintkezésibe is
léptein a szegedi iskolák igazgatóival, akiket
fölhívtam, Írják össze a felügyelet nélkül lévő
gyermekeket, hogy elhelyezésükről és foglalkoztatásukról gondoskodjam.
— A hozzám utalt gyermekeknek száma
eddig jelentéktelen, azokat egyelőre a fiatalkorúak foglalkoztató műhelyében helyeztettem
el. Ha a jelentkezések gyarapodnak, városrészenkint föl kell állitami gyermekfoglalkoztatókat, ahol a gyermekek .szakszerű tanítás és
felügyelet mellett dolgoznának és a foglalkoztatókban előállított készítményeknek jövedelméből részesednének. Mindén gyermek kapna
egy takarékpénztári könyvecskét, amelyben

keresményét megtakarítaná. A foglalkoztatók
felállításához és fentartásához azonban bizonyos tőke szükséges. Igen hálás lennék, ha a
Délmagyar ország, amely eddig is o.ly szeretettel karolt fel minden közhasznú ügyet, legközelébbi. jótékonyeélu hang verseny jövedelmének egy részét erre a célra engedné át. Hiszem,
hogy ily módon rövidesen minden városban
.megkezdhetnék működésűket a gyermekfoglalkoztatók, amelyekben hasznot hajtó munkára
iszoktatsák a most csavargó és tétlenségükben
csintalankodó, sokszor bűnöző gyermekeket.
— Másrészt, azt gondolom, időszerű lenne, ha
a pénzügyminisztériumban megismételnők azt
a régebbi kérelmünket, hogy a 16 éven aluliak
nak tiltsák el a dohány kiszolgáltatását. Ezt
a kérelmet a pénzügyminiszter annak idején,
mint meg- nem valósithatót, elutasította. Talán
most teljesitenó, hiszen a felnőttek számára
.sincsen elegendő dohány. Helyes volna az is,
ha .ezzel kapcsolatban életbeléptetnék a dohány
jegyrendszert. A megóvó eljárás lenne itt is a
legcélravezetőbb, mert ©nélkül eredményt várni és a fiatalkornak dohányzását meggátolni
nem lehet.
— A gyermekek kocsmázá.sával szemben is
az a legeredményesebb mód, ha az iszákos fiatalkoruaikat és a kocsmárost a hatáságnak följelentjük, mert hiába vaunak törvényes intézkedések, ha nem tudiunlk azoknak érvényt szerezni. Hogy ez az eljárás eredménnyel jár és
az illetékes hatóságok szigorúan kezelik az
ügyet, hivatkozom arra, hogy épen a napokban
vonták meg egyik felsővárosi kocsin árostól az
átalmérési jogot, mert a kocsmában fiatalkorunknak adtak italt.
— Kísérletezem azzal is, hogy magukat a
gyermekeket is bevonjam az ellenőrzési tevé
ikenységbe. Evégből megszerveztem a „Gyermekek Őrszemét", a gyösz-csa.patot, amelynek ez
idő szerint, a fiatalkorúak foglalkoztató műhelyének gondnoka áll az élén. .A csapat még
kicsiny, de rémélem, hogy rövidesen a gyösz• csapatból hatalmas győsz-sereg lesz.
— Várakozással tekintek az említett társadalmi szervezetek működése elé is, amelyek
már edidlig is számos módját állapították meg
a gyermekvédelemnek.
d. d.
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Válság az olasz kabinetben.
Zürich, január 23. Milanói jelentés szerint a Bosseli-'kabinetben válság támadt. A
katolikus sajtó cikkei elárulják, hogy Olaszország belefáradt a háborúba.

Német repülők bombázzák Galacot
Amsterdam, január 23. Galac felett naponta német repülők jelennek meg, amelyek
óriási pusztítást okoznak a városban. Az
elíháritó ágyuk tüzelése eddig egyetlen repülőgépet sem b.irt leszállásra kényszeríteni.

Bruszilov döntő vereséget jósol.
Hága, január 23. A Times közli, hogy
Bruszilov tábornok beszédet intézett törzstisztjeihez. Kifejtette azt a meggyőződését,
hogy az ellenséget még ebben az évben
döntően megveri.

Nyilatkozatok
a Balkán-Akadémiáról
Budapestről telefonálja tudósítónk: A
„8 örai Újság" .munkatársa a szegedi Balkán-Akadémia ügyében beszélgetést folytatott a 'kultuszminisztérium illetékes ügyosztályában, ahol a következő információkat kapta:
— Tudomásunk van róla, hogy Szeged
küldöttségileg szándékozik felkérni a kereskedelmi és kultuszminisztereket a szegedi
Balkán-Akadémia támogatására.
— Az Akadémia ügye még embrionális
állapotban van, - .mert a iminiiszteriumlbfan
még arra nézve sem készültek el a számadások, hogy vájjon a rendelkezésre álló
egy millió korona elég-e az iskola felépitéS-Í'iez és fen tartásához, valamint a tanári
kar fizetéséhez. A tanárhiány miatt különben sem tartjuk kivihetőnek, hogy az iskola
rövid időn belől felállittassék.
— Szeged városát fekvésénél fogva
nagyon, alkalmas helynek tartjuk ilyen iskola felállítására-.
A kereskedelmi iskolák főigazgatóságánál a következőiket mondták az iskola felállításának lehetőségéről:
— A szegedi Bal/kán-Akadémián a török, bolgár, szerb és román nyelvek külön
tanszéket kapnának. Reméljük, hogy kellő
állami támogatás mellett, ami elöl a miniszter sem zárkózik el, egy -éven belül fel lelhet
állítani a szegedi Balkán-Akadémiát.
— A tanáir-kiérdés nem -okozhat nehézségeket, -mert fel lehetne használni a szegedi kereskedelmi iskolák tanári karát, ezeken kivül pedig sóik kereskedelmi iskolai
tanára van az országnak, akik az emiitett
.nyelvéket jól bírják.

Az angol kormány vádja
Amerika ellen. BERLIN, január 23. A Wolíf-ügynökség jelenti Newyorkból: Az angol nagykövet két hete jegyzéket nyújtott át az amerikai kormánynak, amelyben Anglia feltűnési
keltő vádakat emel Amierika ellen, mert
szándékos hanyagsággal megengedte, hogy
a német összeesküvések Amerikában történjeniek és alakuljanak ki. Anglia a háború
után óriási kártérítési igényekkel fog fellépni Amerikával szemben. Ez a jegyzék a
newyorki jelentés szerint Anglia részéről
sakkhúzás, amellyel meg akarja előzni Amerikának Angliával szemben támasztott óriási kártérítési igényeit, amely Angliának az
amerikai kereskedelembe való beavatkozása következtében merült fel. Az amerikai
igények fél uszkve háromnegyed milliárdot
tesznek ki.

A forrongó Oroszország.
Amsterdam, január 23. Hollandiai kereskedők, akik Oroszországból
visszatértek, nyugtalanító híreket hoznak Oroszország belsejéből. Bétervárott és Moszkvában
valóságos rémuralom van és egész Oroszország forrong.
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A vasúti tarifaemelés
a képviselőházban.
— Tisza szerdán nyilatkozik az összeférhetetlenségi ügyekről. —

(Saját
tudósítónktól.)
A képviselőiház
kedden folytatta érdemleges tárgyalásait.
Napirend előtt gróf Zichy Aladár szólalt föl.
Hosszú beszédben kérte a miniszterelnöktől,
hogy az ország nyugalma és a Ház tisztessége érdekében szerezze meg a listát, amelyből kitűnik, kik azok a politikus kijárok, a
kik a hadiszállításokba befolytak. A felszólalásra gróf Tisza István miniszterelnök válaszolt. Föntartotta magának azt a jogot,
hogy az ügy érdeméről egész kimeritően a
szerdai ülésen nyilatkozzék, mikor is ugyanebben az ügyben úgyis több interpelláció fog
elhangzani. Elfogadta a Ház harmadszori
olvasásban is a-hétfői ülésen letárgyalt koronázási törvényjavaslatokat; majd a vasúti hadiadóról szóló törvényjavaslat tárgyalására került sor. Az ellenzék részéről Hódy Gyula, Laehne Hugó, gróf Eszterházy
Móric, gróf Batthyány Tivadar. Mezőssy
Béla, Rakovszky István, Nagy Ferenc égróf Andrássy Gyula szóltak a javaslathoz,
amelyét egyikük sem fogad el. A vita folytatását ezutág este 8 órakor szerda délelőttre halasztották.
Szász Károly elnök 11 órakor nyitotta
inog az ülést. Bemutatta Kolozsvár átiratát
a nők választójoga ügyében. Az átiratot kiadja a megfelelő bizottságnak. Közölte még,
hogy gróf Zichy Aladárnak engedélyt adott
napirend előtti felszólalásra.
,

(A kijáró

képviselők

ügye.)

/

Gróf Zichy Aladár felszólalásával, véleménye szerint, a köznek épp ugy szolgálatot tesz, mint a Háznak. Személveket nem
nevez meg, ez nem' is felelne meg természetének, sem feladatának. Az a kérdés, amelyet az újságok tárgyalnak, mindnyájunkat
legmélyebben érint. Arról van szó. hogy
hadiszolgáltatásokiba
politikusok
direkte
vagy indirekté beavatkoztak, protegáltak,
közbenjártak, közvetítettek, sőt az a gyanú,
hogy egyesek anyagi hasznot is szereztek
maguknak. Hogy ez milyen fényt vet a képviselőházra, arról nem akar képet festeni
Senkit sem akar személyében bántani és
nem akarja csúnyábbnak festeni a közállapotokat, mint amilyenek. A hadiszállítások
visszásán történtek, a kellő ellenőrzést jo
gosan elvártuk volna. E helyett megtudtuk,
hogy egyesek a háború nyomorúságát vagyonszerzésre használták fel. Kezei kőzöti
van a miniszterelnöknek egy évivel ezelőtt
tartott felszólalása, amelyben Szmrecsányi
képviselő beszédére válaszolt. Kéri a miniszterelnököt, hogy az ország nyugalma
és a Ház tisztessége érdekében szerezze meg
azt a listát, amely képet 'nyújt majd arra
nézve, hogy tényleg vannak-e olyan politikusok és kik azók, akik a hadiszállításokba
beleszóltak. Ha el kellett Ítélni azokat a
visszás állapotokat, amelyek a hadiszállítások körül történtek és ha ezek elkeserítik az
országot, miképen Ítéljék el azokat, akik
közjogi állásukkal, egyéni súlyúkkal hozzájárultak a visszásság fokozásához és akik
itt mint a háború kritikusai szerepelnek. A
kik itt milliárdokat szavaznak meg, azokról
fel sem szabad tenni, hogy maguk is részesedni akarnak belőle. Azután utalt arra,
hogy néhány újság a kijáró képviselők dolgával foglalkozva, az ellenzéket is meggyanúsította azzal, hogy köztük is voltak kijárók.
Huszár

Károly:

Szemtelen

gyanúsítás

addig,-amig nem bizonyítanak!
Gróf Zichy Aladár: Ilyen általános gyanúsítással beszélni nem szabad. Nem szabad
feltételezni az ellenzékről, hogy itt nincsenek teljesen korrekt és kifogástalan emberek, Hogy erre világosság derittessék és
hogy az elkeseredés megszűnjön, minél előbb
el kell intézni ezt a dolgot s nem szabad
tovább huzni-halasztani. Felolvassa Tisza
beszédét az erkölcsi inkompatibilitásról. Ezt
kéri a Ház minden egyes tagjának egyéni
reputációja érdekében. A hadügyminiszter
személye és katonai volta biztosíték arra,
hogy akiket a listában megnevez, tényleg
kijárok voltak és hogy senkit sem fog a listából kihagyni. Ezt nem azért kérjük, hogy
az ügyet még jobban felkorbácsoljuk, hanem
hogy a gyanúsításoknak véget vessünk.
(Taps és éljenzés a baloldalon.)
Gróf 7isza István miniszterelnök: Miután ugyanebben az ügyben holnap több
interpelláció fog elhangzani a Házban, fönntartom magamnak, hogy a dolog érdemére
nézve egészen kimeritően a holnapi ülésen
nyilatkozzam. Addig is kijelentem, hogy a
mit 1916-baii az összeférhetetlenségi kérdéssel kapcsolatban elmondottam, egészében
fentartom (Helyeslés) és ugyanazok a szempontok irányítják és fogják is irányítani eljárásomat, amelyeket akkor kifejtettem. A
magyar közélet tisztaságának, a magyar
képviselőház reputációjának nincsen határozottabb védelmezője, mint én. A magyar
közélet tisztasága és a parlament reputációja közkincs és nincs felfogásbeli különbség
abban, hogy kellő szigorral kell eljárni, ahol
kell, de kellő lojalitással is és ha ez az eljárásunk, akkor ki kell, hogy derüljön, hogy
voltaképp semmi idegességre sincs ok. Várják be a holnapi ülést, amikor teljes egészében részletes felvilágosításokat fogok adni
és remélem, hogy nyilatkozataim teljes megnyugvást fognak kelteni;

(A vasúti

tarifaemelés.)

Ezután harmadszori olvasásban is elfogadták a tegnap tárgyalt koronázási javaslatokat, majd áttértek a vasúti hadiadóról
szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Báró Pap Géza előadó közli, hogy a
polgári teher- és személyforgalomban harminc százalékos tarifaemeléséről van szó.
Az emelést a harminc hónap óta duló háború
terhei és az anyagdrágaság tette szükségessé. A tarifaemelést Ausztriában is életbeléptetik, és pedig ugy a személy-, mint a
teheráruszáliitásnál 15 százalékkal emelik a
díjtételeket. A törvény erejét 1920 január
elsejéig, teíhát három évre akarják kiterjeszteni. Igy alapos előtanulmányokat lehet
majd végezni az általános tarifareform dolgában és a jövőben egyenletesen lehet majd
elosztani a fogyasztók és a termelők között
a terheket. A 30 százalékos tarifaemelésből
várható jövedelem megközelítőleg 100—120
millió lesz. Ez nem nagy, de mindenesetre
jelentékeny összeg. Elképzelhetetlenek lesznek majd a terhek, amelyek a háború után
is erre és a jövő nemzedékre várnak, de
ezeket a nemzet érdekében viselni kell.
Hódy Gyula ellenzi a javaslatot. A mai
súlyos időiben harminc százalékos emelés
tulnagy. Azt kell hinnünk, hogy az osztrák
kormány kívánságára csinálta a pénzügyminiszter a javaslatot, ami azt a hitet kelti
bennünk, hogy a javaslat mellékcélt szolgál,

Laehne Hugó szerint a javaslat rossz.
Rendes tarifaemeléssel kellett volna előállni
a kormánynak. A javaslatot nem fogadja el.
Gróif Esterházy
Móric: A javaslatnál
éppen olyan visszásságok tapasztalhatók,
mint a hadinyereségadónál és ez az uj megterhelés a közönségre súlyosan fog nehezedni.

Délután két órakor gróf Eszterházy azt
kéri, hogy beszédét megszakíthassa. Elnök
az ülést ezután fölfüggeszti.

(A délutáni

iilés.)

Szász Károly elnök délután 4 órakor
megnyitja a képviselőház folytatólagos ülését. Gróf Eszterházy Móric folytatja beszédét. — A budapesti pályaudvarok — mondta
— nem felelnek meg a követelményeknek.
A vaggonhiány automatikusan növekszik,
mert egyre nagyobb a torlódás és egyre nagyobb utakat tesznek a kocsik és egyre később érkeznek vissza kiindulási helyükre.
A forgalmat mielőbb decentralizálni kell.
Vonják be a dunai forgalmat a vasúti forgalomba a túlterhelt vonalok tehermentesítésére. A javaslatot nem fogadja el.
Gróf Batthyányi
Tivadar tiltakozik az
ellen, hogy hosszú lejáratú kiegyezést kössenek. Beszél az elviselhetetlen drágaságról,
i bankjegyek belső értékének rohamos csökkenéséről, a vasutak túlterhelt szolgálatáról.
A javaslatot nem fogadja el.
Mezőssy Béla egy esti lapban olvasta,
hogy Harkányi miniszter meg akar válni
állásától. Azt hiszi, hogy a miniszter elhatározásának okát abban a javaslatban kell
keresni, amely most kerül tárgyalás alá, pedig az eszme nem is a Harkányié, hanem
a Teleszkyé volt. Támadja a vicinálisokat ás
a refakciákat. Kimutatja, hogy a refakciákat
csak a nagybankok és nagyvállalkozók
kapják. A javaslatot nem fogadja el.
Rakovszky
István különösen a refakeiáknál tapasztalható visszaéléseket támadja. Követeli azok nevének nyilvánosságra
hozatalát, akik a refakciákat megkapják.
Felszólítja a pénzügyminisztert, hogy ha 30
százalékkal emelik a vasúti adót, legalább a
refakciákat vonják meg a nagyvállalkozóktól és a nagybankoktól.

Nagy Ferenc és gróf Andrássy
Gyula
személyes felszólalása után a vitát megszakították és holnap folytatják. Az ülés est*
8 órakor ért véget.

Esti német hivatalos
jelentés.
BERLIN. A Wolff-íigynökség jelenti
23-án este: Nyugaton csak csekély harci tevékenység volt. A keleti fronton Rigától
délnyugatra a tüzérségi harc megélénkült.

Angol igéret a belga gyarmatok
visszaadására.
Berlin, január 23. A Berliner Zeitung
jelenti Genfből: A belga konmány hivatalosan közli, hogy Angliából Ígéretet kapott,
hogy a béketárgyalásoknál 'követelni fogja
az összes belga gyarmatok visszaadását.
ál 4

A 18 évesek sorozása Angliában.
Rotterdam, január 23. A Reuter-ügynökség azt a hivatalos jelentést közli, hogy
Angliában a jövőben a 18 éves ifjakat 19
éves korukig katonai kiképzésben részesitik ugyan, de külföldi szolgálatra nem oszt*
ják be őket.
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POLITIKAI HÍREK.
#
Budapestről telefonálja tudósítónk: Az
összeférhetetlenségi állandó bizottság 30-án
ülést tart, amelyen a további teendők felöl
intézkednek. — ü r ó i Károlyi Mihály hétfői
felszólalása tárgyában, amelyben indítványozta, hogy a Ház üléseinek időrendjét
megváltoztassa, kedden a kormány érintkezésbe lépett az ellenzékkel. A tanácskozások oly irányban folynak, liogy a képviselőház csak délután tartson ülést.
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HÍREK
0000

Arra most
fehérek a fák a zúzmarától és a kicsiny házak ,ablakain fantasztikus rajzú jégvirágok
epekednek a tél opálos sziliétől nyájas égre;
az utcák olyan némán álmodók, mint egy kis
ér melléki faluban, miesszi innen. És kékkötényes nénik járnak, akiknek csupa csend iaz
életük; csak csendes örömök, csendes fájdalmak háborítják őket. Arra már egészen kedves kis falu Szeged, amelynek aszfaltján pedig nagyvárosi biin és öröm és nyomor-virágok nyílnak.
• lAz egyik kis ház előtt néhány katona
áll. Kopott esukaszürkeruhás
honvédek;
egyik-másiknak már deresedő a feje és hoszszu hajusszaik akkor is ezüstös szintiek lennének, ha nem szállott volna rájuk a kemény
hidegi zúzmarája. Az arcuk ravaszdin mosolygó; magyarok valamennyien, az ősmagyarok pusztuló, értékes sarjadékából. Nem
messzi tői ük viharvert, sáros és kopott bérkocsi. Az ülései, redőnye szakadozott durván
foltozott; a kováccsal összetákolt, többszörösen törött két rud között pedig a ló. Mikor
az ember — erre az állatra tekintve — kimondja ezt az egyszerű természetrajzi meghatározást, szinte beledöbben, mintha bűnt
követett volna el. Mert amit az ember iát,
csak egy váz; élesen kiálló csontok; csüggeteg tartás, mint a. bánat. Az állat háta pokrócai van letakarva és a bérkocsi bakján
bundájában és hosszú, hegyes kucsmájába
teljesen elmerülve, láthatatlanul gubbaszt a
•tákolmány tulajdonosa.
A honvédek, a j ó öreg népfelkelők csintalanul beszélgetnek egymással. A lábaikkal
siirün, szaporán topognak, ilyen hidegben
bajos egy helyben állni az embernek. Néha
kuncogó nevetés hallik; évődve élcelődnek.
Egyszerre az egyik, az, akinek legnagyobb
és legderesiebb a bajusza, legderültebben csillogó kemény nézésű szeme, amely már meszsziről elárulja a kuii-ivadékot, hirtelen megindul! a ló felé. Mikor egészen közel ér hozzá,
megáll előtte. Kinyújtja a kezeit, végigsimítja a ló pofáját és megveregeti szeretettel,
gyöngéden; a .nézésében fölenged a keménység és a derű és meghatódott lesz, mint a szeretők, akik hosszú, hosszú évek multán, a halálból visszatérve eílőször ölelik egymást.

UÍLM A GY ÁROR&U ö

A

dul a láttára és serény lesz; bátraiéi)'néhány
lépést; szemügyre veszi a szerszámozását,
majd szorgos kéziekkel kezdi igazgatni az éles
szemekkel . észrevett hibákat. És a dologtól
•kérges kezei újra, meg újra végigsiklanák a
ló pofájául, hátán; a kocsisa semmit sem lát
belőle, talán alszik iis. És az ősz honvéd végigigazítja a kantárt, a rudakat, hogy ne nyomják kiálló ©Oldalbordáit, megigazitja a hátára
vetett durva pokrócot is, azután újra szemügyre veszi a búsongó állatot ós újra simogatja. A többi honvéd nézi ezt, majd odabátorkodnak ők is az őszbajuszu magyar
mellé, akinek most már megered a szava is.
— Nekem is van otthol . . . kettő . . .
Szép állatok . . . és ha hazamegyek, még veszek majd kettőt. A földhöz . . . két lovat...
A föld . . . a ló . . . a szemei fölcsillannak amikor élete e két fontos tényezőjét ernliti; föld és ló. Most árva mind a kettő; amiket ugy szeret, becéz, ha otthol van, most
mind mértföldes távolságra vannak tőle. Melankölikus lesz; tekintetét végighordozza a
fehér vég teflonén. Messzi a Tisza hídja ivei a
szemébe és a hidon vonat robog át éppen, katonavonat. A mozdony kéményéből szennyes
füst csap föl. Elborítja az égbolt felét és ugy
úszik lassan ,a súlyos hidegben, mintha sötét
felhő lenne; könnyes bánatok felhője.
(s. i.)

— Időjárás. Az időjárásban
változás

nem

SÜRGÖNYPROGNÓZIS:
várható.

Déli

lényeges

várható.
hőmérséklet

Változás

——._—,......•_
• .—
politikai személyiségek, úgyszintén a birodalmi kancellária tisztviselői. Hellfferich a
padiamén ti elnökökre mondott felköszöntő
beszédében szerencsés előjelnek mondta, hogy
a régóta tervezett látogatás éppen most valósult meg, amikor a szövetséges népeket
békeajánlatnk elutasítása és az ellenség megsemmisitő szándékainak kijelentése vég-ö
erőfeszítésre és a legszorosabb egységességre
sarkalja a további harchan és •munkában. Ez
a találkozás és a képviselők között lévő barátságos egyetértés ismét megmutatja, milyen rosszul számítottak ellenségeink. 111
nincsenek katonai kasztok, csupán nagy néphadsereg, amely

miden

körülmények

közök!

kitart és győzni fog. Erről a mindenütt uralkodó .szellemről és nemzeteinknek Istentől
ajándékozott létjogában való föltétlen jogosultságról és kimeríthetetlen erejükről és áldozatkészségükről. hoztak bizonyságot a népek képviselői. űÉs a népek képviselői egész
erejükkel fogják diadalra juttatni az igazságos ügyet. Az osztrák képviselőház elnöke d>-.
Sylvester a parlamenti elnökök nevében megköszönte a fogadtatást, amelyben Berlinbe!!
részük volt. Elmondta, hogy a békeajánhit,
amely abbéi a'göndc-Laitból indult ki, hogy ez
eresebbnek kell engedékenynek lennie, hiába
való volt. Most tehát következik az wMső
kemény próba. Mindazok, akik itt ülnek, mélyen át vannak hatva a harctéren lévő hős
fiuk iszonyatos áldozataitól és fáradalmaitól.
Kérem önöket, kocintsanak a mi hőseinkre,
akik a harctéren legbecsesebb javaikat hozzák áldozatni' a hazáinak. Szövetséges hadseregeink és kipróbált,vezéreik éljenek sokáig!
Dr. Kaempf, a birodalmi gyűlés elnöke este
a parlameni elnökök tiszteletére nagyobb
fogaidóestét tartott.

nem

— Kelemen Béla indítványa. Keddi szá-

— 3.4 fok Cel-

inában közölte a Délmagyarország, hogy Kelemen Béla, Szeged második kerületének országgyűlési képviselője linditvámyt ifog a
.képviselőházhoz benyújtani, liogy az állami
tisztviselők a háborús segélyt természetben
kapják meg. Budapesti tudósi tónk jelentése
szerint Kelemen Béla ezt az inditványt a
keddi ülésem a Ház inditványkönyvébe bejegyezte.

sius.

— Kihallgatások a királynál. Bécsből jelentik: Őfelsége tegnap délelőtt Badeoben kihallgatáson fogadta báró Bnrián István közös pénzügyminisztert, délután pedig a bécsi
Hofburgban gróf Czernin Ottokár közös külügyminisztert, gróf Tisza István miniszterelnököt és Krobatin vezérezredes, közös hadügyminisztert. A király délután félkét órakor utazott Bádenból Bécsbe és este hét órakor tért vissza Badenba. Magánkihallgatáson
jelentek még meg a krály előtt: délelőtt Badenba,n Höfer Antal vezérőrnagy, élelmezési
miniszter, K&erber volt miniszterelnök, délután a Hofburgban Montenuovo herceg első
főudvarmester, lovag Seidler tfődmivelési minisztériumi osztályfőnök és gróf Zichy Ágost
főudvárnagy.
Budapestről telefonálja tudósítónk: Bécsből jelentik: A király kedden Badenben fogadta Tamási tanárt, egykori nevelőjét és
utána Marsohall tanár udvari érem-mintázónak rövid ideig ült. Délben a királynő
Badenbe érkezett, mire a királyi pár száílutat tett a környéken. A királynő egynegyed 5 óraikor visszautazott Bécsbe. A király azután fogadta Popovics Sándort, az
Osztrák-Magyar Bank konmányzóját.

— Interpelláció Wilson üzenetéről. Budapestről telefonálja tudósítónk: A képviselőház keddi ülésén Lovászy Márton interpellációt jegyzett be Wilson.nok, az Egyesült-Államok elnökéneik az amerikai szenátushoz intézett üzenete ügyében.

— A képviselőházi elnökök Berlinben.

Berlinből jelentik; Dr. Helfferich álllamtiitkár, a birodalmi kancellár helyettese, nia a
— Árva jószág — mormolja szánalom* szövetséges államok képviselőházi elnökeinek
•tiszteletére ebédet adott, amelyre hivatalos
mai, szeretettel ós az arcára kiül vén szivé- volt a birodalmi kancellár, az államtitkárok,
nek meleg dobbanása, És nézi; már nemcsak a hadügyminiszter, a diplomáciai képviselők,
& kefével simogatja, de a leflkéveh És felvi- a birodalmi gyűlés alelnökei és más vezető

— Dr. Kőhegyi Lajos kitüntetése. A hivatalos liap keddi száma közli, hogy a király
dr. Kőhegyi Lajos orvosnak kitűnő szolgálatai elismeréseül a hadidiszitményes FerenczJózsef-rend lovagkeresztjét adományozta. A
kitüntetés a szegedi orvosi karnak egyik legrégibb és legmunkásabb tagját érte, aki már
az árviz esztendeje óta eredményes működést
fejt ki a város közegészségügye, érdekében.
Dr. Kőhegyi Lajos nemcsak orvosi hivatásának él, hanem az irodalommak is, aminek lelkes, buzgó művelője. Igen érdekes az amerikai útjáról irt tanulmánya, nemkülönben
értéket képviselnek műfordításai is. Magyar
poéták verseit iforditja német nyelvre. Kőhegyi a háború kitörése óta a katonai járvány
kórházban működik és ennek a fontos intézményinek példás vezetésével betetőzte eddigi
érdemeit.

— Az uj gyógyszerirak. A belügyminiszter
a keddi hivatalos lapban tette közzé az uj
gyógyszer-árszabást, amely február elsején
lép életbe ós egy évig érvényes. A leggyakrabban használatos gyógyszerek árjegyzékében a következő főbb változások történtek:
Az aspiirin pótlószere, az acidum acetylo-salicyum gramja eddig 4 fillér volt, ezentúl 11
ifilllér; a cetaceum 10 gramja 22 fiiérről 50
fillérre emelkedett, a glyoerinum, amelynek
10 gramja eddig 15 fillér volt, ezentúl 20 fillér. A kálium bromatum 10 gramja 1 korona
39 fillérbe került, az uj árjegyzék szerint 19
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fillér; a kálium ch lórik um 10 gramja 8 fillérről 10 fillérre emelkedett; a nátrium bromatum 10 gramja 1 korona GS fillérről 23
fillérre esett, ia ricinusolaj
30 filérről
73 fillérre emelkedett,- a. stearinum 21
fillér helyett 60 fillérbe fog kerülni. A kötszerek ára minden tételnél emelkedett. A
mullpólya egységára 44 fillérről 54 filér.re,
az organtinpólyia 56 fillérről 87 fillérre, a
tiszta gyapot 32 fillérről 47 fillérre, ennek
ötszáz gramja pedig 7.90-ről ,12.15-re emelker
dett, A szublimátos gazé 38 fillérről 54 fillérre, a (Billrotlrbatist 5.74-ről 7.28-íra emelkedett. Megdrágultak ia. gyógyszerek kiszolgáltatására szükséges edények, ellenben a reeeptkészátésné] álöforduló munkálatok dija a
régi maradt,

— Lefoglalt milliós szappankészlet. Szabadkáról jelentik: Báró Kürthy Lajos, az
Országos Közélelmezési Hivatal elnökének
utasítására két budapesti detektív a zentai
állomáson 12 vaggon szappant lefoglalt. A
szappan értéke 900.000 korona. A lefoglalt
•szappannak a tulajdonosa Pollák Izrael,
zentai szappangyáros, aki a háború folyamán már eddig is százezreket nyert a szappangyártáson.
— A városok kíkeüátáaa. A Központ cimü
lap valamennyi vidéki város polgármesterétől interjút kér arról, hOigy miként szervezték
be a közellátást. A legutóbbi számban dr.
Nagy Ferenc miskolci polgármester nyilatkozik részletesen. Elmond ja, hogy ők Közélelmezési Vállalatot, létesítettek, amely bejegyzett cég, cégtulajdonos a város, a céget
a polgármester vagy helyettese ós egy tanácstag jegyzik. A vállalat .alkalmazottainak
száma, ma már 150 ember körül van és mult
évi forgalma meghaladja a 30 millió koronát.
A közélelmezés közigazgatási teendői szigorúan el vannak különítve a kereskedelmi és

ipari teendőktől. A közigazgatási teendőket
a Közélelmezési ügyosztály intézi, arról
nem szól a nyilatkozat, hogy ki intézi a Közélelmezési Vállalat ügyeit, Az ügyvitelt itt
egy szakértőből álló ellenőrző bizottság ellenőrzi és a törvényhatóság részéről egy 12 tagú
felügyelő bizottság vizsgálja fölül. Van 24
tagú közélelmezési tanács, amelynek liárom
tagja a szervezett munkásság köréből való.
A tanács havonkint egyszer ülésezik. Vau
Miskolcon városi pékműhely, városi tejfeldolgozó telep, kolbászgyár, sertéshizlalda., kenyérgyár. A tej literje 64 fillér, erre az árra
3 és fél fillért ráfizet a város. A napi 24 dekás
fejadagot utóbb 20 dekára szállitották le, a
nehéz testi munkáit végzőké azonban továbbra* is 30 deka maradt, A jegy rendszert a mult
hónap közepén hozták be. Üzemeinél Miskolc városa, kezdettől fogva hivatásos kereskedőket és iparosokat alkalmazott és a kereskedelmi könyvvezetést úgyszólván az első
naptól kezdve életbe léptette.
— Súlyos automobil-szerencsétlenség
Budapestről telefonálja tudósítónk: Bécsből
jelentik: Az automobil-vezetők vizsgája alkalmával súlyos szerencsétlenség történt.
Egyik vizsgázó automobil
összeütközött
egy villasnoskocsiivai. Az automobil öt utasa kirepült, a két vizsgázó súlyosan megsebesült. Az automobil összetört.
— A budapesti pamu csempészet. Budapestről jelenti tudósítónk: A rendőrség a
nagy pamutáracsempészet ügyében erélyesen folytatja a nyomozást. A főkapitányság
értesítésére a pozsonyi határrendőrség megkísérelte, liogy a tizenegy butorszállitó kocsit, amelyek pamutárukat vittek Bécsbe «
Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaság hajóin, letartóztassa. De a hajók vasárnap már Bécsbe érkeztek. A Dunagőzha józási
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Társaság hajói bárom butorszállitó kocsit
akartak Bécsbe szállítani; ezeket Pozsonyban
sikerült feltartóztatni. Kedderi délelőtt a
nyugati pályaudvaron két pamutáruval megrakott butorszállitó kocsit foglaltak le. A pamutárukat a bécsi Bosel ós Bosenbaum cégnek akarták szállítani. A detektívek .megtudták azt. is, hogy a napokban a Hausner et
Comp béctsii szállítócég Budapesten' három
butorszállitó kocsit rendelt, hogy azokban
pamutárukat szállítsanak Bécsbe, A pamutközpont becslése szerint ,a' budapesti kereskedők az ellenőrzés kikerülésével körülbelül
hatvan millió korona értékű pamutárut szállitották Ausztriába, A pamut-árucsempészetet
azért, űzték a kereskedők, mert az 1916 április 13-án életbeléptetett fej ajánlási kényszer
miatt a bécsi cégeknek nagy szükségük volt
az árukra és minthogy Magyarországon a
felajánlási kényszer csak október -29-én lépett
életbe, az osztrák cégek ügynökei összevásároltak mindenféle pamut árut, hogy ,a be nem
jelentett készleteket, pótolhassák. A pamutárucsempészet érzékenyen sérti -a hadvezetőség és a közönség érdekeit. A budapesti
nagykereskedők azzal védekeznek, bogy csak
olyan árukat szállitották, amelyek nem esnek
a felajánlási kényszer alá. A tendőrség a. kilhágási eljárást megindította.
— Uj gyarak Nagybecskereken. A P. N.
jelentése szerint tárgyalások vannak folyamatban, amelyek arra irányulnak, bogy
Nagy becsker eke n állami vaggongyár létesüljön. Ezzel kapcsolatban arról is szó van,
bogy a -nagybeoskereki vonalat elsőrangú fővonallá építik ki. Az ügy a pénzügyminiszter
döntésére vár. — Nagybecskerekről jelentik:
A nagybeoskereki tengeriolajgyár építése befejezéséhez közeledik és a gyár előreláthatólag február elején meg fogja, kezdhetni az
üzemét. Számítanak arra, hogy sikerülni fog
ebben az üzemévadban tengeriolajat előállítani.
|

— A Í5. romén gyaloghadosztály 1147.
bz. parancsa. A parancs, amelyhez nem kell
'kommentár, szórói-szóra a következő: „Majd-
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nem valamennyi fogoly, akit a hadosztály
csapatai beszolgáltatnak, panaszkodik, ihogy
elfoglalásuk percétől a parancsnoksághoz valló
beszolgáltatásukig folyton motozzák őket ós
mindenükeit, pénzüket, felszerelésüket, értéktárgyaikat elveszik. A hadosztályparancsnok
ur parancsára a legszigorúbb rendszabályok
lépteteudők élletbe, hogy ilyen aljas dolgok
többé elő ne forduljanak. Aki ilyet tesz, a
jövőben haditörvényszék elé kell állítani."
— Családirtó anya. Budapestről telefenálja
tudósítónk: Augsburgból jelentik, hogy egy
wijheimi vasúti munkás felesége hirtelen
megőrült és legyilkolta hat kis gyermekét,
A szerencsétlen asszony a riémes tett után
öngyilkossági kísérletet követett el.
— Méhészek az akácfákért. A szegedi
(Méhész Egyesület a polgármesterhez beadványt intézett, amelyben panaszolják, hogy
a város területén llevő akácfákat imeignyesik,
pedig a méheknek az akácvirág legjobb táplálkozási forrása. A iSzegeden levő 50 méhész
nevében azt kéri a IMéhész Egyesület, hogy
a fák nyesését hagyják abba.
— Kardpárhaj. Budapestről telefonálja tudósítónk: Hétfőn délután a Rákosbíéle vívóteremben véres kardpárbaj volt. Zichy Géza
alezredes állt szemben dr. Ács Tibor földej
Km
_SS5

URÁNIA
Magy. Tudományos Színház

IM
KM
oea
ra

TT
Szerdán
január

és

csütörtökön,

24-én

STUART

és

25 én

WEBSS

legújabb

kalandja

Detektiv dráma 4 felv.

Szenzációs, izgalmas

A sajt óhadis züllés közli a következő három naplórészletet:
. . . 1016. december 1.
Az Ö Felsége halála alkalmából felrakott
gyászkarszaliaig jogosulatlan viseléséért és
inert vonakodtunk letenni azt: 15 napi szigorú fogság. A táborparancsnokiság valameny— A bántalmazott fogolyör. Váczi Imre,
nyi tisztet Írásban hadi törvényszék elé való
szentesi gazdálkodó a múlt. óv nyarán hadiállítással fenyegetett meg, ha tovább is vifoglyokat kapott a mezei munkák végzésére,
selik a gyászkarszalagot, mielőtt erre engeakiknek őrizetére Szűcs Iimre népfelkelőt rendélyt kapnának. Ez az engedély, amelyet az
delték ki. A fogolyőr becs méri öl eg nyilatkoolasz szabályzat előir, mindmág nem érkezett
zott a Váczi családi életéről, mire ja birtokos
meg.
julius 15-én behivatta udvarára az épen szol. . . 1946 december 8.
gálatot teljesítő Szűcsöt, kérdőre vonta, majd
A
gyászkarszalag
viselésére
nem kaptunk
felindulásában arcul! ütötte. A törvényszék
egy hónapi 'fogházra és 200 korona pénzbün- engedelmet, Megokolás: Az olasz szabályzat
tetésre ítélte Váczi Imrét hatósági közeg el- csak a rokonokért és a parancsra viselt;
leni erőszak vétsége miatt. A szegedi tábla gyászt ismeri: itt egyik eset sem forog fenn.
a keddi tárgyaláson dr. Balassa Ármin vé- (Büntetésemet egyúttal 10 napra szállították
delme után a fogházbüntetést 400 korona le. Ez az intézkedés nyilván a hadtest parancs
pénzbüntetésre változtatta át, mert beigazolt- nokságtól származik
.. .1916 december 15.
nak látta, hegy Váczi erős felindulásban köAz olasz hadügyminisztérium a gyászvette el a tettét.
szalag viselését megengedte.

— Birkákét vásárol a hadügyminisztérium

A város polgármesterét leiratban kereste
meg a hadügyminisztérium, amely élőbirkákat kiván beszerezni, páronként legalább 85
kiló élősúlyban. Azok a gazdák, akiknek birkájuk van, ajánlatukat a hadügyminisztérium 12. ügyosztályához beadhatják, a darabszám és az ár megjelölése mellett,
— Olyan jóizüen még nem nevettek gyei-ekek, mint ahogy a vasárnapi gyermekkabarén a. Korzóimoziban nevetni fognak. (Ez
nem is csoda, mert kimondott gyermekelőadás már évek óta nem volt Szegeden. Nagyon fog tetszeni az apróságoknak Déry Rózsi és Matány Amcsi—Jancsi cimü tánc és
ének kettőse, Kunosi Ella tánca, Ferenci Frigyes meséje, amelyet dr. Lugosi Döme irt,
Móra Ferenc bájos gyermek története, amelyet Szegő fog elmondani, Ihász Lajos mókái,
Harsány! szavalata, Tóth Béla diáknótái,
Szűcs Mariska cimbalom művésznő játéka
stb. Az előadás délelőtt fél l'lsltor kezdődik.
Hely árak: Páholy 2, zsöllye 1.60, I. hely 1.20,
I I . hely 1 korona, I I I . hely 80 fillér. Jegyek
előre válthatók a Korzó-mozi elővételi pénztáránál.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.
— A hamis ezresek. Szenzációs, izgalmas
detektivdrámát mutat be szerdán és csütörtökön az Uránia színház. Stuart Wébbs legújabb, pompás trükkökkel telt kalandjia ez s
film, amely még az eddigeiket is felülmúlja.
A műsort kacagtató vigjátékok egészítik ki.

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.— Jegyek előre válthatók 3
órátó fogva.

A híres orosz lovasroliamok
Gralac körül
iA Lokalanzeiger jelenti: A Ruszkija Vjedomoszti haditudósítója a romániai hadszíntérről azt jelenti lapjának, hogy az utóbbi
napokban az orosz lovasság nagyszabású
hamokai
hajtott
végre különösen
Galac

rokö-

rül. Pompás lendülettel ós a legnagyobb kíméletlenséggel rohant előre az orosz lovasság
és még a saját

lövészárkain

is keresztül gázolt

Ellenséges elsáncoít állások ellen gyakran
voltak orosz lovasroliamok, de nem volt sikerük, mert a z elten rég tüzérsége és a gépfegyverek törnie,gei ontották a tüzet. Mindazonáltal lélekemelők ezek az orosz lov-asroibaniok, — igy végződik a haditudósító jelentése — mert fényesen bizonyítják, hogy milyen nagyszerű a támadó szellem ós a harci
kedv az orosz hadseregben.
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irógépraktára és szakjavitó miihelye,

s z erü

Szeged Széchengi-tér 8. Telefon 363.

Irógépszalag-szénpapir s az összes kellékek,
használt Írógépek állandóan raktáron. Vidéki
rendeléseket aznap intéztetnek el.

•mniMMiii'inn in

TŰZIFÁT

trükkök.

Előadások pont 5, 7 és 9 órakor.

Egy olasz fogságban levő magyar
tiszt naplójából

birtokos, tartalékos huszárhadnaggyal. Az
ellenfelek rendkívül nagy hevességgel csaptak össze és az első összecsapás után az
alezredes a fején egész a homlokáig terjedő
súlyos vágást kapott, amit az orvosok 12
öltéssel varrtak be. Dr. Ács az arcán kapott
kisebb karcolást. A párbaj oka magántermészetű összeszólalkozás.

vidékre is teljes vaggonrakományokat minden vasútállomásra
szállít. Sürgős esetekben Szeged-állomásról a z o n n a l továbbit

Isieíon 13-16.
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fa- és szénkereskedő SZEGE-

X

DEN, Honvéd-tér l.szárn alatt.

Fafürészeiést körfürészü motorommai elvállalok házaknál is.

NE FOGADJON EL MÁST MINT

TUNGSRAM
LYI

»

SS

DROTLAMPAT.
»

. •.

^ >»TUNGSRA/Vj"-!ámpa gazdaságos, mert tökéletes és hosszú élettartamú. A m i n ő s é g é r t a g y á r szavatol. Kérje
mindenütt a „ T t i n g s r E m " védjeggyel ellátott lámpái* Oyártja az E n c s i m I z z ó l á m p a é s Villamossági R.-T Újpest 4
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

Szeged, 1917. január 24.
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13—1917. végr. szám.

1 ..BORS'-SZALLO £
éttermében hústalan napok kivételével minden
időben kitűnő

0000

Erdélyi

Ifjúság? előadás. A színházi iroda jelenti:
Szombaton délután Tóth Kálmán klasszikus
vígjátéka, A király házasodik kerül színre,
az esti előadás elsőrendű kiosztásában. A főszerepekben Hőm őri V., Vécsey I., Biró 1E.,
Matány, Körmendi, (Szeghő, Ungvári, Szilágyi és Iliász játszanak. Az ifjúsági előadás
iránt máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik.
BasKaaaaaaaa«waseegi«eas«aaaaaetiHiia*e«aaa»«£»s'<<i:ar
Felelős szerkesztő: Pásztor József,
Kiadótulajdonos: Várnay L.

fatányéros

kapható. — A Szegedre érkező és elutazó
közönség részére kényelmesen brendezett szobák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás.

MŰSOR:

SZERDA: Csárdáskirályné. Operett. Páros,
ftgyihiarmadoa,
GSÜTÖRTÖK: Csárdáskirályné. Operett, páratlan, kétharmados.
PÉNTEK: A klasszikus ciklus IV-ik száma.
Hamlet. Tragédia. Páros, háromharmados, Előadás előtt Móra Ferenc konferál.
-SZOMBAT d. u.: Ifjúsági előadás
Király
hámdosik. Vígjáték.
SZOMBAT ESTE: Csárdáskirályné. Operett.
Páratlan, egyharmados.
VASÁRNAP d. u.: Liliomfi. Énekes vígjáték.
V A S Á R N A P ESTE: Bérletszünet ben ' Csárdáskirályné, Operett.
HÉTFŐ: Csárdáskirályné.
Operett. Páros,
kétharmados.

SzaSmásy

ffliháSy

vendéglős.

W itaerzeslMS!

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

Sándor

h

sTleQEzD?'

Iskola-utca 8. — Szolid árak.

Caffe Restaurant

Neu-

hold Hétválasztó-kávéház.
Állandóan női

zenekar.

Tisztelettel Neuhold Dezső.
Gáz-harisnyák és üveg-

1917. ÉVI FEBRUÁR
HÓ
DÉLUTÁNI
3 ÓRÁJA

F á j ó s t ó g á r a ve?yen
mielőbb a híres Lei"zinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 70 fillérért kap
ható Leinzinger
Qyu'a
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér,
250

hengerek valódi Auer-fény
kapható Kopny Gyulánál
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.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1916.
évi 10826. számú végzése következtében dr.
Szivessy Lehel ügyvéd által képviselt özv. dr.
Szivessy Lászlóné javára 1250 kor. és jár.
erejéig 1916. évi november hó 30 án foganatosított kielégítés végrehajtás utján lefoglalt
és 1500 kor.-ra becsült következő ingóságok
u. m . : Patria Simphonica zongora nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1916. évi Pr. 18366/3 számú végzése
folytán 1250 kor. tőkekövetelés, ennek 1916.
évi február 1 napjától járó 5°/o kamatai, és
eddig összesen 244 kor. 20 fill. bíróilag már
megállapított költségek erejéig Csekoni's-u.
4 szám alatt leendő eszközlésére

H a j h u l l á s , Srajkarpí
gyorsan elmúlik a Lein
zinger-feie „C h 1 a a h a js z e s z * által. Ara K 1 50
Kapható Leinzinger Qyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Haf ő s z ü l és ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 50 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
52

6-II<
NAPJÁNAK
HATÁRIDŐÜL

kítüzetik
és alxhoz a v e n n i
szándékozók
oly megjegyzéssel h í v a t n a k m e g , liogy az
é r i n t e t t i n g ó s á g o k az 1881, é v i L X . t.-c. 107.
és 108. §-a értelmében készpónzifizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, s z ü k s é g esetén
a
becsáron a l u l is el f o g n a k a d a t n i .
Elsőbbséget i g é n y l ő k e n n e k , az árverés
m e g k e z d é s é i g v a l ó érvényesítésére
felhívatn a k , a m e n n y i b e n az e l á r v e r e z e n d ő ingóságok a t m á s o k is le- és f e l ü l i o g l a l t a t t á k és azokr a kii elégirt ési j o g o t n y e r t e k v o l n a , jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében
ezek javára is
elrendeltetik.

Szeged, 1917. évi február hó 19-én.
Farkas,
kir. bír. végreh.

Havas Jenemé első szegedi tanerő,
irodai és kereskedelmi alkalmazottak elhelyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10.

világítási vállalata szállította.

férfi é s n ő i

divatcikkek

legnagyobb

raktára,

különösen kemény h u l l a d é k f a , mely egyenlő értékű
a legjobb hasábfával, továbbá mindennemű hasábfa
u. m.: bükk, gyertyán, szil, d o r o n g stb. fajokban kiölezve suly szerint és teljes kocsirakományonkint állandóan kapható. — Porosz- és pirszenek
(koksz) ezenfelül retorta faszén cement, m é s z ,
k á t r á n y , elszlgetelőiemez (kavicsos és parafás)
• • • •
nád állandó nagy raktára.

Bank 385

B a o k e g y e s ö i e t
fflárei-utca

Legmegbízhatóbb

Legolcsóbb

beszerzési

cég.

::

Telefon 8 5 4 .

21.

és

R é s z v . - T á r s .

1 5 . a. b.
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s a a s t i i s s s s s s E

omló Mór és Szllasl

forrás.

Helyi telefon 1 4 6

Csekonies-u. 6 .

R a k t á r 231

—
S z e g e d i

::

Telslonszámoh

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855,

^

tűzifa, szén- és bognárfakereskedők
S Z E G E D , Párisi-körut 35. szám.

Interurbán 146.

„CYLOL"

Ajánlanak bükk-, cser- és gyertyánhasáb tűzifát ölenként, felvágott állapotban is házhoz száilitva, valamint vaggonrakományonkint bárm e l y vasúti állomásra száilitva. — Továbbá aszíraui kétszer mosott kovácsszenet, porosz, koczka szalonszenet és porosz diókokszot, plombázott zsákokban házhoz száilitva. — Retorta faszenet

fagyszesz

Iegcsodásabb 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
Sveg 3.50. — Vidékre postán szállítva 3 üvegnél
portömentes. Kapható egyedül a készítőnél.

nagyban és kicsinyben árusítunk ugy helyben mint vidékre.

Nemeez Dezső j C M Ü I
Szeged Tisza Lajos-körut 73. Dugonics-téri sarok
mellett. Telefon 3—41. sz.

iá

Ajánlatukkal szívesen szolgálunk.

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

m

