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Csütörtök, február 8.

küitls előterjesztést tesmek Berlinben,
Az európai semleges államok, ugy látszik, nem mutatnak hajlandóságot arra,
ihogy Wilson példáját kövessék. Pozitív következtetéseket a semleges államok jövő
magatartására nézve a legutóbb érkezett jelentések alapján sem lehet levonni. Annyi
azonban bizonyosra vehető, hogy az északi
államok ez idő szerint meg akarják óvni
semlegességüket. Wilson jegyzéke, amely
csatlakozásra szólitja fel őket, szerdán érkezett meg. Kopenhágai jelentés szerint a
semleges államok közös jegyzéket intéznek
Wilsonhoz, amelyben kifejtik, hogy az ő

Kiadóhivatalt
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helyzetük egészen más, mint az EgyesültÁllamoké és a szakítás rájuk nézve sokkal
súlyosabb konzekvenciákkal járna. A semleges államok tehát egyelőre a kíméletlen
buvárhajóharc ügyében nem mennek tovább
az erélyes tiltakozásnál. Egy amsterdami
jelentés szerint dán és svéd körök Wilson
elhatározását végzetes ballépésnek tartják
Az ujabb események közül kiemelkedik
még az, hogy a hollandi kikötbe hajó érkezett, amely több angol és norvég elsülyesztett hajó legénységét hozta magával.

Spanyolország nem támogatja
Wilson jegyzékét.
Frankfurt,

február 7. Madridból

politikáját, mert Romanonosz miniszterelnök
lapja, a Diario Universal szerencsét kivá
a kormánynak, hogy meg tudta óvni az országot

minden

háborús

Berlin, február 7. A Lokalanzeiger stockholmi tudósítója beavatott forrásból arról

A skandináv államok csak
formálisan tiltakoznak.
Stockholm,
február 7. A Nya Daglight
Allehanda jelenti: Svédország, Norvégia
és Dánia egész bizonyosan közös tiltakozó
jegyzéket fog küldeni a központi hatalmak
által bejelentett korlátlan tengeralattjáró
hadjárat ellen- A jegyzéket valószínűleg
még ezen a héten elküldik Németországnak. Ez a jegyzék csak formális lesz,

Hollandia nem tesz eleget Wilson
felszólításának.
Rotterdam,
február 7. Cort van den Linden holland miniszterelnök a kamara ülésén
olyan nyilatkozatot tett, amellyel teljesen
igazolta azt a következtetést, hogy a holland
kormánynak nincs hajlandósága arra, hogy
Wilson példáját, kövesse. A miniszterelnök
kijelentette, hogy komoly események foglal-

veszedelemtől,

ámen;/

nyiben nem támogatta Wilson bókejegyzékét
és továbbra is megőrizte semlegességét.

Svájc a korrekt semlegesség utján.
Köln,

f e b r u á r 7. A

Köluischer

Zeitung

zürichi levelezője jelenti; hogy biztmra veszik, h o g y Svájc

elutasítóan

válaszolt

Wilson

fölhívására. A választ már átadták Wilsonnak, a svájci nyilvánosság azonban ínég nem
ismeri. Egybehangzóan jelentik, hogy Sváj'
nem tér el a korrekt

KOPENHÁGA, február 7. Wilsonnak*
a semlegesekhez intézett jegyzékét íaa
átadták Kopemhágában, Stockholmban és
Krisztiánjában. A jegyzék felszólítja a
semleges államokat, hogy kövessék Amerika példáját és szakítsák meg a diplomácia i viszonyt Németországgal. Biztos
értesülés szerint a dán kormány Wilsonhoz intézett válaszában hangoztatni fogja,
hogy az Egyesült-Államok kormányának
a helyzete tényleg és formailag is különbözik Dánia helyzetétől és hogy ezért lehetetlen a két állam között az összehasonlítás. A válasz még azt is tartalmazza,
hogy a skandináv államok egy közös előterjesztést tesznek Berlinben, nemzetközi
jogi alapon, a német zárlati intézkedések
alkalmából.

jelentik

a Frankfurter
Zeitungnak:
Spanyolország,
u g y látszik, továbbra
is folytatja
semleges

semlegesség

útjáról,

me-

értesül, hogy az északi államok közös válaszjegyzéke elkészült a kíméletlen buvárhajóharcra vonatkozó német bejelentésre és
a válasz átadása a legközelebbi napokban
várható.
BERLIN, február 7. A Lokalanzeiger
jelenti: Kopenhágai jelentés szerint a skandináv körök Wilson eljárását végzetes ballépésnek tekintik. A dán, svéd, norvég kormánykörökben teljes egyetértés nyilvánul
abban, hogy Wilson ama kísérlete, hogy a
skandináv államokat Is a háború borzalmaiba kergesse, minden erővel visszautasítandó. Remélik, hogy az egységes megállapodás, amelyet eddig a háború minden kérdésében tanúsítottak az északi államok, egy
közösen készítendő, energikus tiltakozó
jegyzékben fog megnyilvánulni Wilson ama
kísérlete ellen, hogy az egész világot háborúba döntse.

lyet eddig minden semleges elismert, kivéve,
ha Svájcnak életérdekeit kellene védelmezni.
Hangoztatják, hogy Svájc egész más viszo
nyok között van, mint az északamerikai
Egyesült-Államok és hogy Svájc jó szomszédság viszonyában él Németországgal és
semmi ok sincs ennek a viszonyának a megváltoztatására.

koztatják a kormányt. Ebben a pillanatban
még lehetetlen bármit is közölni, de a kormány nem fogja elmulasztani, hogy a kamarát. mihelyt az ország érdeke engedi,
rmndenrői tájékoztassa. Különös nyugtalanságra semmi ok nincs.

Bécs, február 7. A következőket közli *
Zeit beavatott forrásból: Nem szabad azt
várni, hogy a szigorított tengeralattjáró naszád háború elején az elsülyesztett ellenséges és semleges hajók száma feltűnően emelkedni fog, sőt ellenkezőleg, valószínűnek
látszik, majdnem bizonyos, hogy a megtorpedózott hajók száma eleinte csökkenést fog
mutatni, hiszen az ellenséges és semlege-s
hajózás csaknem teljesen meg van bénitva.
Mi már elértük célunkat a kíméletlen tengeralattjáró naszád háború bejelentésével is,
mert nem akartunk egyebet, mint a semleges államok ellenségeinkkel való hajóforgalmát lehetetlenné tenni. Tengerészeti szempontból tökéletesen közömbös, hogy Amerik*
ellenségeinkhez szegődik, mert az amerikai
flotta semmi esetre sem jöhet a mi vizeinkre, mivel bázisaitól oly nagyon messzire
nem merészkedhetik.

Spanyolország is semleges marad,
Madrid,
Universal
—
hogy

f e b r u á r 7. A félhivatalos

a következő

Spanyolország
kövésse

mi továbbra

az

tusból
nélkül
rárai

nyilatkozatot
nincs

nemzeti

Egyesült-Államok
Reméljük,

becsületünk

és érdekeinknek
fogunk

közli:

kötelezve

is megmaradhatunk

legességünkben.

Diario

eddigi

hogy

a

bárminő

lehető

arra,
példáját;
sem-

konfliksérelme

legkisebb

ká-

kikerülni.

Az ABC.irya: Ha Németország meg
tudja akadályozni a közlekedést Amerika és
Anglia közt, akkor ezzel nagy lépést tesz a
győzelem

felé.

Amerika háborús
készülődése.
Washington, február 7, Reuter-jelentés. A hadügyi államtitkár rendeletet bocsájtott ki, hogy a hadsereg számára minden készlet megszerzendő. Az összes
dróttalan távirókat katonai cenzúra alá
helyezték.

ró ár megbénítottuk
az antantnak a semlegesekkel
való hajóforgalmát.
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Rohamesapafaitik sikeres előretörései.
— Beresinánál behatoltak az oroszok vonalaiba, foglyokkal és 9
gépfegyverrel tértek vissza. — Kirlibabánál két ellenséges század
támadásét vertük vissza. —
BUDAPEST, február 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A román arcvonaton helyenkint élénkebb ágyútüzelés
volt.
Kirlibabától északkeletre visszavertünk
két ellenséges század előretörését. A Beresina mellett sikeres előtéri vállalkozásból
két orosz tisztet, 50 főnyi legénységet és
7 aknavetőt szállítottunk be. A vállalkozásban osztrák-magyar osztagok vettek részt.
HÖFER altábornagy,
i vezérkari főnök helyettess.
BERLIN, február 7. A nagy főhadiszállás jelenti: Lipót bátor herceg vezértábornagy arcvonala: A Beresinánál rohamcsapataink benyomultak az ellenség vonalaiba

és a fedezékek szétrombolása _uíán két fogoly orosz tiszttel, 50 ícnyi legénységgel és
9 gépfegyverrel 'tértek vissza. A Kővel—
Lucki vasút mentén is teljes sikerrel járt
rohamosísipatalnk előretörése. Az oroszok
árkaiból 18 foglyot és egy gépfegyvert hoztunk magunkkal.
József főherceg vezérezredes harcvonala: Kirlibafeáíól északkeletre megblusulí
két ellenséges század támadása.
Mackensen vezértábornagy hadcsoportja: A Putna ós a Szereth mentén a tüzérsági
tüz időnkint növekedett; több izbeá előtéri
harcokra került a sor.
LUDENDORFF, első főszállásmesler,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Visszavert francia támadás.
BERLIN, február 7. A nagy főhadiszállás jelenti: Kedvezőtton látási viszonyok
következtében csak néhány szakaszon haladta tul a harci tevékenység a rendes méreteket. Seunheitöl délkeletre egy francia
század délelőtt erős tüzelés után támadott;
visszavertük; több fogoly maradt a kezünkben.

A tengerpart közeiében, az Ancre két
oldalán, Verdim északkeleti arcvonalán és
a Parroy erdőben (Lothar'ngia) véghezvitt
sikeres felderítő előretöréseiknél 60 foglyot
ejtettünk és három gépfegyvert zsákmányoltunk.
LUDENDORFF. első főszállásmester.
(Közli a minisztereinöld sajtóosztály.)

flloraht a tengeralattjáró háborúról.
Az érdeklődés előterében most már a
megszigorított tengeralattjáró-harc fejlődése
áll. Ez a katonai kérdés nem olyan, amely
csupán a tengerészetet érdekli. A mi hadászati elveink szerint ugyanis egy világhatalomnak a szárazföldi és tengeri 'háborúja
szoros összefüggésben áll egymással. Von
Blume, ez az érdemes tábornokunk, a sztratégiáról irt kompendiumában erről ezeket
irja:
— A hadsereg és flotta harci tevékenysége, a szárazföldi és tengeri háború közti
összefüggést még nem rég Németországban
alig méltatták figyelemre. Ez, a jelenség azzal magyarázható, hogy ez a kérdés Poroszés Németország eddigi háborúiban nem
emelkedett gyakorlati jelentőségre. Nekünk
magunknak nem igém volt flottánk, flottával biró ellenségeinket pedig rendesen a legkülmbözőbb körülmények akadályozták meg
abban, hogy azt ellenünk érvényre juttassák. Csak azokban a harcokban, amelyeket
a mult század közepén Dánia ellen viseltünk, lett oly szégyenletesen nyilvánvalóvá
a tengeren való tehetetlenségünk, hogy az
akkori tapasztalat megadta az első lökést a
német flotta megteremtésére. Azóta a flotta
szükségessége mind égetőbbé vált. Ama területi gyarapodások, amelyekre Németország szert tett és az utóbbi évtizedekben
megnevekedett külérdekeinfc, ezentúl gyakrabban fogiák szükségessé tenni, hogy olv
hadi feladatokat oldjunk meg, a m elvek
csakis a szárazföldi és tengeri haderők
együttműködése által oldhatók meg.

| lett döntött, hogy a tengeralattjáró-harcot
[ teljes mértékben érvényesiti, kettős hadi feladat lebegett a szeme előtt. Az egyik:
az ellenséges ember- és anyagszállitmányoknak a megzavarása, a
másik: az Anglia és Franciaország
hátsó összeköttetéseire való erőteljes befolyást,
mert ezek az összeköttetések tették a semleges hatalmak segítségével lehetővé a nyers
anyagoknak és élelmiszereknek a beszerzését. Én ismételten mutattam rá arra, hogy
ez a befolyásolás tisztán katonai szempontból elengedhetetlen. Anélkül, hogy a politikai okokat érinteném, meg kívánom állapitahi, hogy a hadsereg kebelén belül csak
egyetlenegy hang uralkodik:
a Hindenburg elhatározásábá vetettbizalom hangja.
Uj harcmodorunknak számokban való eredményére még nem hivatkozhatunk, de energiánknak semleges szomszédainkra való hatása félreismerhetetlen. Óhajtandó, hogy igy
is maradjon és hogy ne kényszerítsenek
bennünket arra, hogy ezt azí éles fegyverünket Anglia, Francia- és Oroszország
számára dolgozó hajóik ellen kelljen használnunk. Ha a semlegesek beszüntetik a velük való hajóforgalmukat, akkor kitérnek a
katasztrófa és az egész háború szigorítása
elől, amefvtol nem kell visszarettennünk,
mert legfőbb hadvezetőségünk minden szá.razföldi és tengeri esihetősésrre elő van készülve. Amerika állásfoglalásáról katonai
szempontból nyilatkozni, még korai. Amit
Amikor legfőbb hadvezetöségünk ameí- eddig erről hallottunk, az angol szinezetü.

Szeged, 1917. február 8.
A mi jegyzékeinkből Amerika kormánya is
ki fogja olvasni egy a léteért küzdő nép
szilárd elszántságát és mivel köztudomásu,
hogy háborúnk vezetése egész férfiakra van
bizva, tudhatják, hogy elmúlt a tétovázó fecsegés ideje és hogy csak a komoly tettek
juthatnak 'széfhqzi Érdemes lesz végül ide
iktatni a Morning
Post sorait:
— Németországnak nincs mit félnie
Amerika szárazföldi hadseregétől és flottáiától. Mert kétféle eshetőséggel állunk szemben. Németország vagy képes a tengerek
elzárására, amivel aztán meg is nyeri a háborút és akkor ignorálhatja a semlegeseket,
vagy kudarcot vall Németország és akkor
veresége biztos<mi>»i8a9isge9is»jbghngtii«i«>»ihhnmhi

LEGÚJABB.
BERLIN: A Wolíf-ügynökség jelenti
7-ikén este: Az összes frontokon csak mérsékelt harci tevékenység. Egy angol repülő
flotta Brügge ellen intézett támadásának,
amely egy iskolát eltalált, egy asszony és
16 belga gyermek esett áldozatul. Katonai
kár nem történt.
LONDON: (Reuter-jelentés.) Lloyd George miniszterelnök tegnap délután a nemzeti szolgálatban állóknak nagy gyűlésén,
amelyet a Westminster Central Hallban tartottak meg, nagy beszédet mondott. Azt
hangoztatta beszédében, liogy Anglia kevesebb embert áldozott eddig, mint akármelyik nagy nyugati hatalom. Az emberanyag
tetemes részét eddig a flotta vette igénybe.
A nemzetnek most önmagán kell segitenie.
Majd igy folytatta.
— A nemzetnek a német fenyegetésre
nyomban kell válaszolni. Hajókat kell építeni, hogy kereskedelmünket támogassuk
és bebizonyítsuk, hogy a nyilt tengeren való
gyilkolás hiábavaló. Ezt elérhetjük, de előbb
az egész ország organizációját kell megcsinálni. Szerveznünk kell a civilizációt,
hogy szembeszállhassunk a szervezett barbarizmussal. Németország lassankint félretett minden civilizáció által állított korlátokat. Ha a szövetségesek nem küszöbölik
ki ebben a háborúban a német rendszer
diadalának lehetőségét, ugy olyan barbár
korszakba hanyatlunk vissza, mint amilyen
kétezer év előtt volt.
AMSTERDAM: A Samarinda holland
gőzös Vigóba érkezett. A gőzös a következő elsülyesztett hajók legénységét hozta a
fedélzetén: Port Adalaide angol gőzös legénységéből 89-et és hét utast, a Norgsanga
norvég gőzös 27 főnyi emberét, a Notala
norvég bárkáról 17 embert és a Rogal norvég hajóról 27 személyt.

A buvárhajóharc hatása a török
harcterekre.
Frankfurt,
február 7. A
Frankfurter
Zeitung-nnk
jelentek
Konstantinápolyból,

hogy török Irányadó körökbem meg vannak
győződve, hogy az uj bu várhajóharenak az
ö távoli

karctereikre

is befolyása

lese. S z í r i a

é& Mezopotámia hagyományos gyűlöleté
Oroszország ellen a háború folyamán egyrft
jobban áthárult Angliára.
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közé/e/njezés és

(Saját tudósítónktól.)
Nem engedjük a
vita anyagát átformálni, vagy eltüntetni. A
közélelmezési tanács ismeretes első ülésén
az az idea merült fel, hogy a kereskedők
raktárait rekvirálja a város és az összes
üzleteket kapcsolja be a közélelmezési
üzembe- Igy került a terv először a nyilvánosságra. Elő lehetne állni ezzel szemben
azzal, hogy az az újságíró, aki a mi képviseletünkben volt jelen ennél a tanácskozásnál, a dolgot rosszul értette. Ez az eset azonban nem állhat meg, mert azóta nyomtatásba adta Szász Ernő véleményét, akinek a
tervével szemben mi felihivtuk az intéző körök figyelmét arra, hogy az itteni
fogyasztó
közönségre a legkínosabb helyzetet teremtené az. ha az egész országban csak Szegeden szüntetnék meg a szabad kereskedelmet.
Ugyanazt tettük tehát most is. mint minden
más alkalomkor: elleneztünk egy olyan intézkedést, amely a szegedi fogyasztókat
érzékenyen sújtotta volna és a szegedi
piacol
rosszabb helyzetbe juttatta volna, mint aminőben ugyanakkor az ország bármelyik
más városának a piaca lenne.
Később a kérdés olyan beállítást nyert,
mintha csak a kereskedők ügye lenne. Szívesen 'adnak a tervnek itj és uj alakot, a vitát
a kiinduló ponttól elterelik, érvcinek olyan
állitások ellen, amelyek el sem hangzottak,
csak egy áilandó: a kereskedő ellenszenves
beállitása. Mi az ügynek erről a részletéről
is elmondtuk már véleményünket, még pedig
— mert nekünk ez a kenyerünk — minden
fenntartás nélkül. Akkor is hangoztattuk:
az ilyen intézkedések megvitatásánál a közönség érdeke a döntő szempont. De azt is
megmondtuk: nem engedjük az egész kereskedelmet felelőssé tenni egyesek ballépéséért, nem mehetünk el szó nélkül olyan állitások mellett, mintha a gazda rovására
dédelgetett kedvenc lenne a kereskedelem
ebben az országban.
Most még néhány nyilatkozatot közlünk.
A fogyasztó közönség képviselői gyanánt
megszólaltatunk állami és városi tisztviselőket, nyilatkozatot kértünk Gál Miksa bankigazgatótól, aki magántisztviselő. Aczél Gézától, aki a Lloyd kereskedelmi bizottságának és Valihora Istvántól, aki a Szegedi Kereskedők Egyesületének elnöke.
tAicél (Géza nyilatkozata az ismeretes közélelmezési tervről nem szól, annál erélyesebben kel azonban a kereskedői tisztesség védelmére. Ezeket mondja:
>— Nagyon bántott á „Szegedi. Napló"
szerdai cikke, amelyet Szász Ernő barátom
ismeretes indítványa tárgyában leközölt,
rendkívül bántott, de nem azok az interjúk
bántottak, melyek leközöltettek, tehát aini a
cikkben el van mondva, hanem iaz, ami nincs
elmondva és mégis a sorok között olvasható.
Bántanak azok a titkos tüszurások, melyek
a szegedi kereskedők ellen irányulnak, (akiknek nagy zöme a háború alatt is derekasan
ós kifogástalanul megállta helyét, (Sértők
azokban a le nem közölt interjúkban rejlő
ovanusifások, melyek burkoltan megmondják, ihogy a fogyasztóknak van panaszra
okuk, de nem merik ezeket nyilvánosságra
hozni, mert félnek a kereskedők által alkalmazandó retorzióktól. Naliát kérem ilyen
illojáliis, mérgezett fegyverekkel nem szabad
egy tisztességes kereseti ág ellen élni. Ha
vannak visszaélések, tessék azokat nyilt sisakkal leleplezni, megnevezni a bűnösöket,
hogy azok elvegyék méltó büntetésüket. Ne
tessék azonhan ia titokzatosság leplébe burkolózva támadni és tág teret engedni a közönségnek, hogy tálán nem is létező, meg nem
történt visszaéléseket gyaníthasson. Mert

a

kereskedők*

nem szabad elfelednünk, 'hogy ily esetekbei
mindig generalizálni szoktak és az egész kereskedelmet egy kalap alá vonják. Ilyen megrágalmazásra ez a derék testület valóban
nem szolgált rá.
Ugyanilyen eréllyel védi a kereskedői
tisztességet Valihora István, aki a következőket mondja:
— Szász Ernő /ismeretes tervével —
ahogy én látom — végzett már a nyilvános
ság. Ugy vagyok ért-esülve, hogy ő mag;
is elejtette. Hangsúlyozni kívánom, hogy a:
eredeti terv az élelmiszer-kereskedések és
n e m az összes közszükségleti

cikkek

kommu

nizálásáról szólt. Ebben rejlett a tervnek i
kereskedőikkel szemben való egyik kiálti
igazságtalansága. A képtelensége pedig abban, bogy Szeged nem rendezkedketik 1>
kommuni'Sztikusan, amig :az egész ország a
régi gazdasági rend szerint él. Elnöke vagyok
a Kereskedők Egyesületének, de a működéi
sem sohasem irányult oda, hogy más foglalkozású polgártársaim rovására igyekezzem a
kereskedők számára előnyöket szerezni. Magyarországon, die különösen Szegeden egyébként is ott tartunk még, hogy a kereskedelem jogainak elismertetéséért is küzdeni kell,
A kereskedők tisztessége ellen intézett minden nyilt vagy burkolt támadást a leghatározottabban visszautasítok. Mást nem tehetek, mert ép a közérdek szempontjából lehetetlen férfias harcba boesájtkozni azzal, ab:
a kereskedők ellen intézett burkolt és indokolatlan támadásokkal akarja Szegedet koztílelmezni.

Gál Miksa bankigazgató igy nyilatkozott :
— A fogyasztási cikkeknek Szegeden
Przemysl módjára való kommunizálása m á i
csak azért is kivihetetlen, mert hála istennek nem vagyunk szomszédainktól ugy elzárva, mint ia galioiai vár volt (akkor, (amidőn
ehhez az eszközhöz nyúlni volt kényt len. Az
országos kommnnizálás talán megoldható,
(főleg akkor, ha a középponti
egységes egészet alkotnának),

hatalmak egy
h a b á r ez leg-

jobb esetben azokkal az eredményiekkel járna, amelyekkel minden központ járt nálunk:
rosszabb dolgot drágábban, vagy egyáltalán
nem kapnánk. Az országos kommunizálás
magával ho-zna egy sereg régi, tisztességbeli
megőszült, kipróbált kereskedő kizárását; ezt
tenni csak akkor volna szabad, hogyha reájuk bizonyítanák a féktelen uzsoráskodást. A
kérdés azon oldala, amely az áruk drágítására vonatkozik, azonban ekkor sem volna
megoldva. Mert egy kereskedői gárda helyébe egy hivatalt, egy óriási hivatalt, a maga
lomba mozgásával létesítenénk, (amely befiokositaná az országot, amely fiókok kerületenkénti kirendeltséget
állítanának fel,
amely mind pénzbe kerül. Az áru ára csak
akkor volna megállapítható, ha a szervezel
költségei repartirozhatók, ide addig a romlá
és a hiányból eredő károsodás pénzbeli ellenértéke is Mszinre kerülne, amelyet ismét felosztani kellene, tehát uj árakat kellene megállapítani, ugy, hogy a fogyasztónak egy bizonyos összeget kellene mindiig, letétbe helyezni, hogy utólag abból a korábban vett
áruk ára levonassék, vagy pedig az ár megállapításáig várni kellene. A végén a községesi/tés ugy megfeküdné gyomrunkat, hogy
attól halnánk éhen.
Egyáltalán nagy hibának tartom, hogy,
a központok kész dolgokra vetik magukat.
Miért nincsenek termelő központok? A' Haditermény- Len- Kender- Cukor- Bőr- stb. stb.
központ miért nem fekszik neki a termelésnek, miért nem törekszenek arra, bogy a
termelés fokoztassék? Miért csak a kereskedő
keresete laz, amely fáj nekik? Mert, hogyha
a központok a termelés központosítását, for-

szirczását vennék programúiba, evvel segítenék az árak leszállítását. Hiszen nem a kereskedő idrágit, vagy nem a kereskedő az,
amely nagyon drágít, a termelő sokkal többre vitte égén a téren!

Rack Lipót, városi jegyző:
— Véleményem az, hogy a fogyasztó közönségre minden esetre hátrányos lenne, ha
Szász Ernő urnák az indítványát fogadná el
a közélelmezési hivatal, mert ez által igen
meg lenne nehezítve a fogyasztó
nek a szükséges cikkekhez való

közönséghozzájutása.

Véleményem szerint, azért sem volna az indítványban jelzett mód alkalmas ia szükségletek kielégítésére, mert a városnak igen nagy
tőkét kellene befektetnie és nagy rizikóval
járna az üzemnek a létesítése, de másrészről
nem is volna olyan és annyi személyzete,
amellyel képés volna zavartalanul ellátni,
illetve a közönség szükségleteit kielégíteni.
Dr. Sajtos Samu, péuzügyiigazgató helyettes a következőket mondta:
— Á kereskedelemnek a közélelmezés szolgálatába való bevonása, miután az elsőrendű
éle t szükségleti cikkek a hábor ú folyamán a
kereskedelem köréből elvonattak, csakis ugy
volna sikerrel keresztülvezethető, ha ez az
ügy országosan szerveztetnék. Az a körülmény, hogy a kereskedelem — még ha országosan is — a közélelmezés céljaira igénybe
vétetnék, ezen fontos forgalmi tényezőre bénitólag hatna, már pedig ezen nagytekintélyű
intell -ktuális osztálynak a boldogulása fontos nemzeti és közgazdasági érdekből. Ha
ilyen szervezés meg is történnék tehát, kívánatos volna a fogyasztók érdekében is, hogy
a kereskedelmi tevékenység bizonyos előnyök
nyújtásával biztosit!assék.

Taschler Endre, főjegyző:
— Szász Ernő ideája tetszetős elméleti tanulmány, amelynek a gyakorlati /inegvalósitása lehetetlen mindaddig, amig olyan nehéz
szükségszerűség nem kényszerit bennünket
arra, hogy mindenkinek, nemcsak a. kereskedőnek, minden vagyonát, nemcsak az élei miszervaktárakat lefoglaljuk és a közönség közt
felosszuk. Ezzel aztán elértünk a, kommunizmushoz.
eEaaS.nBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBlBBBBBflSBBBBBBBBBBBBBHBS

Csekély harcltevékenység
Macedóniában.
BUDAPEST, február 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctérfen a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, február 7. A nagy főhadiszállás jelenti: A Csema-hajiásban és a Vardar
két partján néhány tüzihufiáin, különben csekély harc mellett.
LUDENDORFF, eísö főszállásmesíer,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az olasz fronton nincs
esemény.
BUDAPEST, február 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harctér: Lényeges esemény nem történt.
HÖFER altábornagy,

Megakadályozott bombamerénylet
Newyorkban.
Amsterdam,
február 7. A Reuter-ügynökség a következő táviratot juttatta a lapokhoz : Newyorkban a fővámpalota lépcsőin
bombát találtak.

tktomd,

fl kultuszminiszter megígérte támogatását
a Balkán Akadémiához.
(Budapesti
tndósitónk
teleionjelentése.)
Szeged küldöttsége szerdán délben tisztelgett dr. Jankovich
Béla kultuszminiszternél.
A küldöttség átnyújtotta Szeged törvényihatósági bizottságának föliratát és kérte a
kormány támogatását a Szegeden felállítandó iBaíkán Akadémiához. Miután a Ház ülései éppen szerdján kezdődtek] meg délután
3 órakor, az eredeti tervtől eltérően a kultuszminisztériumban fogadta a küldöttséget
•A kultuszminiszter, aki a maga részéről megígérte támogatását. A küldöttséget dr. Cicatricis Lajos főispán vezette a kultuszminiszter elé. Résztvettek a küldöttségben:
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr.
Oaal Endre kulturtanácsos, dr. Rósa Izsó,
dr. Kelemen Béla és Reök Iván országgyűlési képviselők, gróf Teleky Pál, a Keled
Kultűrközpont elnöke, Falkányi Imre, az
Országos Gazdasági Központ képviselője,
Várhelyi József prépost-kanonok, Weíner
Miksa és Tonel'M Sándor, akik a szegedi kereskedelmi és iparkamara képviseletében
jelentek meg. Rajtuk kivül megjelent még
Tóth József, a szegedi állami, és Nyári
György, a városi felsőkereskedelmi iskola
igazgatója.
Dr. Cicatricis
Lajos főispán bemutatta a
küldöttséget a miniszternek és szép beszéd
keretében figyelmébe ajánlotta Szegedet,
kérve, hogy a küldöttség óhaját teljesítse. 1
A főispán után dr. Somogyi
Szilveszter
.polgármester intézett beszédet a miniszterhez, Figyelmébe .ajánlotta Szegedet, amely
évszázadok óta kulturmissziót teljesít Dé,!magyar országon. A nemzetiségi vidékek
megmagyarositásában
oroszlánrésze
van
Szegednek. A jövőben azonban a gazdasági
térre kell fektetni a fősúlyt, mert hiszen a
magyarság gazdasági erősödése hatalma
erősödését is jelenti. Előadta az eszme keletkezésének történetét. Ez szakkörökben
kezdődött, de a társadalom azonnal a magáévá tette. Hogy milyen szépen karolta föl
az eszmét, bizonyltja, hogy rövid idő alatt
300.000 korona hozzájárulást biztosított a
kultúrintézménynek. A város is melegen karolta fel a Balkán Akadémia ügyét és minden tőle telhető áldozatot meghozott, amikor egy millió korona tőkének megfelelő
évi 40.000 korona hozzájárulást biztosított.
Ezek as összegek azonban még mindig nem
elegendők a kereskedelmi főiskola felállításához. Éppen ezért jelent meg a kultuszminiszter előtt a közgyűlés megbízásából ez
a küldöttség a közgyűlés feliratával, kérve,
hogy az abban foglalt kérést teljesítse a kormány.
A polgármester beszéde végén megtörtént a fölirat átnyújtása, majd a kultuszminiszter válaszolt az elhangzott beszédekre,
Gyönyörű beszédben méltatta Szeged érdemeit a kulturális tevékenység és a magyarosítás terén. Mély elismeréssel szólott Szegedről és elismerte a város föltétlen jogát a
nagyon fontos intézmény fölállításához és a
kultura további intenzivebb, erősebb terjesztéséhez. Hosszasan méltatta Szeged nagy

és hervadhatatlan érdemeit és nagyon meleg, szép szavakkal emlékezett meg az izmosodó, egyre inkább fejlődő Szegedről.
Beszéde végén kijelentette, hogy a maga
részéről kész teljesíteni a város kívánságát
és biztosította Szegedet legmesszebbmenő
jóindulatáról.
Miután a kereskedelmi és pénzügyminiszter szerdán nem volt Budapesten, a további látogatások elmaradtak. A küldöttség
igy a kultuszminisztert kérte föl a város
kérelmének a kereskedelmi és pénzügyminiszternél való tolmácsolására, amit a kultuszminiszter készséggel meg is igért a küldöttségnek.
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A képviselőház ülése.
— Kelemen Béla interpellációja. —

(Budapesti
tudósítónktól.)
Szerdán tartott először illést a képviselőház az uj rend
szerint. Az ülést délután 3 órakor nyitotta
meg Szász Károly alelnök. A képviselők
eleinte csak lassan érkeztek az ülésre, később azonban majdnem megtelt az ülésterem.
Az elnök bejelentette, hogy
Rudnyánszky
György a mandátumáról lemondott. Napirend előtt gróf Andrássy
Gyula szólalt fel.
A munkapárt felszólítására, hogy az ellenzék vegyen részt az összeférhetetlenségi bizottságban, kijelenti, hogy részéről helyesnek tartja, ha az ellenzék részt vesz az
összeférhetetlenségi bizottságban. De az ellenzék csak ugy teljesülheti feladatát, ha
nem csak egy tagsági hely áll rendelkezésére. Hangoztatja az ülésszak berekesztésének szükségességét, amit a törvény is előír
és aminek végrehajtásával meg lehet oldani,
hogy az ellenzéknek az összeférhetetlenségi
bizottságban több hely álljon rendelkezésére.
Ezt egyébként igen könnyen, az egyik napról a másikra meg lehet valósítani. Az ellenzék igy abba a helyzetbe kerülne, hogy
részt vehetne a bizottságban.
Gróf Batthyányi
Tivadar szólalt fel ezután. Mindenben osztja Andrássy nézetét.
(Ekkor történt az a revolveres incidens, a
melyről külön tudósítás keretében számolunk
be.) Az incidens után Batthyányi folytatta
beszédét és megnyugtató kijelentést kért a
miniszterelnöktől
az
összeférhetetlenségi
ügyekre vonatkozólag.

Szász Károly elnök megjegyzi, hogy az
összeférhetetlenségi ügyekben az elnökség
mindig szigorúan tartotta magát a házszabályokhoz. A bizottság határozatának azom
ban nem prejudikál.
Gróf Tisza István miniszterelnök kijelenti, hogy az ellenzék azon kívánságát,
hogy több taggal vegyen részt a bizottságban, indokoltnak tartja. A megoldásra vonatkozólag azonban addig nem nyilatkozhat,
amig a Ház elnökségével és a többséggel
meg nem tárgyalta. Megismétli
múltkori
nyilatkozatát, amely szerint az összeférhetetlenségi bizottságban az ügyek gyors elintézését maga a bizottság is óhajtja.
Nóvák János, majd Kun Béla szólalt fel
I

van.
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ezután, aki a hadisegély felemelésének szükségességéről beszélt.

(Az

interpellációk.)

Délután 6 órakor áttértek az interpellációk tárgyalására. Lévay Mihály arról interpellált, hogy miként szándékozik a kormány
gondoskodni a hadiárvákról, Sándor
János
belügyminiszter megismétli, amit már többször mondott, hogy a hadiárvák ügye a
nemzeti becsület kérdése. Már eddig is vannak ideiglenes rendelkezések. A Rokkantügyi
Hivatal keretében nagyobbszabásu intézményt létesítenek és ebben a kérdésben már
is folynak a tárgyalások. A választ ugy a
Ház, mint Lévay tudomásul vette.
Ezután Szilágyi
Lajos szólalt fel. Viszszavonta interpellációját, mert mint mondotta, azért akart interpellálni, hogy a felmentésekre előterjesztettek Ausztriában és
Magyarországban nem részesülnek egyenlő
elbánásban. Mig ugyanis Ausztriában a kedvezően felterjesztettek ügyük elintézéséig
szabadságot kaptak, addig Magyarországon
ne kellett vonulhiok, ha a bevonulás idejéig
felmentési kérvényük nem nyert kedvező elintézést. Mivel azonban közben nálunk is
történt hasonló intézkedés, interpellációját
visszavonja.

(Kelemen

Béla

interpellációja.)

Kelemen Béla szeretné tudni, hogy a
hadvezetőség megtette-e a kellő intézkedéseket az emberanyag kímélésére. Kellő intézkedéssel temérdek emberéletet lehetne
megmenteni, A hiba az osztrák szellemben
rejlik. Főleg a katonaorvosi karnál lehet ezt
a szellemet tapasztalni. A tartalékos orvosoknál a speciális szakképzettséget nem veszik figyelembe. Érdemes tartalékos orvosokat fiatal katonaorvosok alá osztanak be.
Elmondja, hogy Köveiben egy hatalmas katoni kórházban alig van ápolószemélyzet.
Súlyos betegek éjjel ápolatlanul fekszenek.
Simon Elemér: Ez nem áll. Én ott voltam, ilyet nem láttam!
Kelemen Béla: A németek nagyszerűen
kezelik a betegeket és a beteggyógyitás terén sokkal jobb eredményeket érnek el.
Számos megrendítő esetet sorol fel, amelyeknél elkerülhető lett volna a betegeket ért
katasztrófa. Beszél a sajtóhadiszálláson szerzett tapasztalatairól. Itt is és általában a
front mögött nagy pazarlást észlelt. A főbb
tiszteknél nagy kiszolgáló személyzeteket
tartanak és a költekezés a tékozlásig elfajult.
Áttér ezután a hadseregszállitásoknál tapasztalt visszaélésekre. Felhozza a pozsonyi
Ivánka-tárgyalást. Ennél egy bécsi nő szerepelt, aki 30 százalék haszonban részesült.
Ez a bécsi no minden hadseregszáltitásnál
szerepel, ugy látszik, nélküle nincs szállítás,
Rakovszky:
Ki az a nő?
Kelemen
(Nem reflektál a közbeszólásra): Minden vonalon a takarékoskodás teljes
hiányát látja. Nemcsak azoknál kell takarékoskodni, akik a tűzvonalban vaunak, (hanem
azoknál fokozottabb mértékben kellene, akik
a front mögött vannak. Kifogásolja a sebesült-szállításoknál tapasztalt hiányokat is.
Részletes kimutatást kér a költségekről, úgyszintén a sajtószálláson a személyi és dologi
kiadásokról. Általában követeli, hogy a had-
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ügyi gazdálkodásról részletes kimutatást t®.
' gyertek közzé.
(.4 miniszterelnök
válasza.)
Gróf Tisza István miniszterelnök válaszol az interpellációra. Kelemen több konkrét
esetet hozott fel, amelyre fel fogja hívni a
hadügyminiszter figyelmét. Azonkívül olyan
tömegét emiitette a bajoknak, hogy arra
alig lehet egy interpelláció keretében válaszolni. Nem is helyes az ilyen dolgokat felületesen érinteni, mert ez nem jó hatást tesz.
Pontosan most nem felelhet meg, mert nem
ismerj az összes tényeket. Abban, hogy' takarékoskodni kell mindenben, de különösen
az emberanyagban, a felszólalóval teljesen
•egyetért. Ez a törekvés már meg volt kezdettől fogva, de ha ezen a téren sok kivánni
való is van még ihátra, lehetetlen szemet
hunyni, hogy máris sok történt. Óriási feladat az élelmezés ellátása és a járvány terjedésének meggátlása. Mindkét feladatot
elég jól megoldották. Elismeri, hogy h'bák
nagyobb arányokban történnek, mint a németeknél, akiknek a szervezettsége tökéletes.
A katonaorvosi ügyeknél ugy akart a hadügyi kormányzat segíteni a bajokon, bogy
magas rangokat adott egyes polgári orvosoknak. Általában a betegek nagy része nálunk is meggyógyul. Reflektált ezután még
a betegszállításokra és ismertette, hogy a
tuberkulotikusak gyógykezelésére nagy gondot fordítanak.
Kelemen Béla rövid replikája után a Ház
a miniszterelnök válaszát tudomásul vette.

(Rakovszky
interpellációja.)
Ezután Rakovszky
István mondotta el
interpellációját. Az „Esti Ujság"-ban megjelent egy cikk, hogy a kiegyezést 20 évre
megkötötték és a fogyasztók érdekeit kiszolgáltatják az agráriusoknak. A cenzúra a
többi lapnak nem engedte meg a hir közlését. Kérdi, hogy milyen célt szolgált a cenzúra ennek a hirnek a letiltásával.
Dr, Balogh Jenő igazságügyminiszter
azt felelte, hogy hibák lehetnek a cenzúra
működésében, de külföldön sokkal nagyobb
Ihibákaí is követ el a cenzúra. A kérdéses
cikk a jelen esetben alkalmas lehetett arra,
hogy a polgárokat két részre ossza, már pe
dig most egységesen kell a külföld előtt
megjelennünk. Ez a legfőbb cél, ezért nem
engedték meg a kérdéses cikk közlését.
Rakovszky
nem vette tudomásul a ml
niszter válaszát, a Ház azonban tudomásul
vette.
i
A többi interpellációk elmaradtak és az
iilés ezután véget ért.

IHdUttn iiüi
m a g a s kamatozású
elsőrangú biztonságú
tőkekamatadó-mentes
nálam napi árfolyamon kaphatók
Felvilágosítás,
tájékoztatás
díjmentes.

Szécsi

Ede

bank- és váltó
üzlete Kiggóufea 5. sz.

Revolveres merénylet a képviselőházban.
— Egy részeg huszár háromszor a képviselők közé lőtt. —
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
— Nem tudom én, kérem — válaszolta
Szerdán délután háromnegyed négy órakor, a lövöldöző honvédtizedes, aki tettének okágróf Batthyányi
Tivadar beszéde közben 3 ról nem tudott beszámolni.
,,
képviselőház üléstermében izgalmas incidens
Majd a merénylőt megmotozták. Töbtörtént, amely a tanácskozást rövid időre bek között egy fíorfi Károlynéhoz cimzett émegzavarta. A 8-as számú karzaton fölemel- Debrecenbe szóló tábori levelezőlapot találkedett egy honvédhuszártizedes, behajolt az tak nála. Kihallgatásának további során elülésterembe és szolgálati revolveréből gyors mondotta, hogy gróf Tisza Kálmán századáegymásutánban háromszor lőtt a képviselők ban szolgált. Gróf Tisza Kálmánt, aki védetközé. A lövések zajára az ülésteremben lenül jelen volt, értesítették erről és besietett
nagy izgalom támadt, a képviselők fölemel- a kihallgatási terembe. A lövöldöző katona,
kedtek helyükről, csak gróf Tisza István igazgat mondott, gróf Tisza a huszárra ráminiszterelnök maradi nyugodtan a helyén. ismert. Elmondotta, hogy egy időben a tiszti
Az óriási tumultusban Batthyányi nem foly- étkezőben felszolgáló pincér volt, de folyton
tathatta beszédét. Csakhamar azonban hely- részegeskedett és emiatt máshová vezényelreállott a nyugalom, mert kiderült, hogy a ték.
képviselők közül senki sem sebesüli meg.
A huszárt kihallgatása után letartóztatLegelőbb Kun Béla nyerte vissza lélekjelen- ták és a rendőrségre kisérték. Megáliapitot
étét,
aki nyugodt hangon szólt oda Bat- ták, hogy a merénylet idején is részeg voh.
thyányihoz, hogy folytassa beszédét. NemMikor a merénylőt elvezették a képvisokára az izgalom hullámai teljesen elsimul- selőház épületéből, épen szembejött Bod
tak és gróf Batthyányi folytatta beszédét. Dezső főkapitány, aki a merénylet színibe
Ezzel a képviselőházi incidens befejeződött. lyére sitett. Boda ezekkel a szavakkal forPár pillanat múlva nyoma sem volt az előbbi dult a merénylőhöz:
izgalmas jelenetnek.
— Mit csináltál, fiam?
A huszár ezt felelte:
A képviselőház karzatán ezalatt meg— Harminc hónapig voltam a harctere
indult a nyomozás a lövöldözés ügyében. A
megszoktam
a lövöldözést. Már csak hus/
Ház alkalmazottai és a rendőrség, akik a
lövések zajára a 8-as számú karzatra siettek, korona volt a zsebemben. El vagyok kesi
ott találták a merénylőt, akit egy német redve.
Amidőn a képviselőházban a golyók ke
vöröskeresztes katona fogott le, aki ott ült
a lövöldöző katona mellett. A merénylőt ez- resésére indultak, három közül kettőt megután a háznagyi hivataliba vezették, ahol találtak a menyezetben. Az első lövés utá :
Benitzky
Tamás főfelügyelő hallgatta ki. A felütötték a karját a merénylőnek, igy jutci
kihallgatásnál jelen volt Sándor
János bel- tak a golyók a rnenyezetbe. Később az eb-ó
ügyminiszter, a képviselőház részéről pedig golyót is megtalálták a diplomaták páholyt!
dr. Tóth Ferenc elnöki osztálytanácsos. A ba fúródva.
Simontsits
Elemér, a képviselőház alelkihallgatás alkalmával megállapították, hogy
a lövöldöző katona Palafalvy
György, a 2. nöke a „Magyarország" munkatársának m
honvédhuszárezred tizedese, kit a .harctéren latkozott a merénylet ügyében. Elmondott
az 1. és 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel hogy Palafalvy szerdán délelőtt bement
tüntettek ki. A merénylő elmondotta, hogy képviselőházba és Beöthy Pál elnököt k
polgári foglalkozására nézve palacserép- reste. Mikor megtudta, hogy Beöthy bek ,
fedő, a biharmegyei Pocsajon született és felkereste komornyikját és kenyérjegyet ké
legutóbb Kirlibabánál harcolt, ahonnan nem- tőle. Azt mondotta, hogy pénze van, de k •
nyeret nem tud kapni. A lövések az ehr régiben rövid szabadságra hazaérkezett.
emelvény felé Irányultak és az elnöki en: •
A merénylet előzményeiről a következő
vénytől a kijárat felé eső, fával borított os .
érdekes részleteket vallotta a honvéd-tizedes;
lopba fúródtak. A szilánkok báró Hámos A
—- Délután a Szabadság-téren egy jó!
tat és Szász Pál képviselőket érték. Én me
öltözött feketeruhás urat pillantottam meg,
akiről azt hittem, hogy ismerősöm. Megszólítottam és azt kérdeztem tőle, hogyan
juthatnék be a képviselőház karzatára. A
megszólított erre a zsebébe nyúlt és átadott
egy belépőjegyet. Nagyon megörültem és
beszédbe ereszkedtünk. Ekkor tudtam meg,
hogy szerencsére épen Beöthy Pálnak, a
képviselőház elnökének komornyikját szólíbemutatása
tottam meg.
A lövöldöző honvédtizedes a merényletre vonatkozólag hozzá intézett kérdésekre
zavaros feleleteket adott. Amidőn azt kérdezték tőle, mit akart, ezt felelte:
— Nem tudom, mit csináltam.
- — Kit akart lelőni?
— Senkit, — mondta.
Majd igy intézték hozzá a kérdést:
— Kinek szánta a golyókat?

pénteken
lesz az

r á niá ba n

Sugtá, 1917. teóriái- s.
kérdeztem, — mondotta Simontsits — kinek
szánta a golyót. Palafal vy azt felelte, nem
tudja. Kihallgatása során megállapították azt
is, hogy kilenc kocsmában járt.

Budapestről
telefonálja tudósítónk:
Paiafalvy kihallgatása a-rendőrségen egész éjjel
tartott. Kihallgatása közben kijózanodott és
azt mondotta, hogy Batthyány beszéde közben elalud és azt álmodta, hogy az oroszok
megtámadták. Ezért rántotta elő revolverét
és abban a, hitben, hogy az oroszokkal harcol, öntudatlan állapotban a képviselők közé lőtt.
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— A közélelmezési tanács szerdai ölése.
A közélelmezési tanács szerdán délután Balogh Károly elnöklésé vei ismét ülést tartott.
Az ülésen megjelentek: Ferenczy Béla, dr.
Vegman Ferenc és Bagári Kálmán. Balogh Károly jelentette, hogy a közélelmezési
hivatal a tojást mindazokban az esetekben
lefoglalhatja, amikor azt veszi észre, hogy
üzérkedés szempontjábó Igyüjtúk. Ezt különösen a vámoltnál ellenőrzik. Gróf Dezső tb.
rendőralkapitány szerdán 4000 darab tojást
foglalt le. A város a tojást darabonkint 28
fillérért veszi át és 30 .fillérért fogja árusítani. Legutóbb vasúton Makóról Bécsbe akartak tojást száJMtani Szegeden át. Ezt a tojásküldeményt is lefoglaltatta a közélelmezési
hivatal. A városnak most igy 15.000 darab
tofiás áll rendelkezésére. Rendelt a város 50
vaggon kokszot is, amelyet megérkezés után
azonnal kiárusítanak. A közélelmezési hivatal nagyobb mennyiségű paraifin-gyertyát ia
akar beszerezni. lEbből a célból fel irt ak báró
Kürthy hez, az Országos Közélelmezési Hivatal elnökéhez, akinek a honvédelmi miniszter
a hadsereg paroifinszükségletének kielégítése
után nagyobb mennyiségű para.fi n készletet
adott át. Ezt a mennyiséget Kürthy a gyárakhoz utalta, azzal a kikötéssel, hogy 3 koron;
60 fillérnél drágábban nem szabad adniok. 50
vaggon hántolt borsé is útban van Szeged
felé.
— Khuen-Héderváry müncheni küldetése.
Budapestről jelentik: A király tudvalevőleg
megbízta gróf Khuen-Héderváry Károlyt,
hogy trónralépését a bajor udvarnak bejelentse. Khuen február 15-én érkezik Münchenbe, ahol Lajos bajor király ünnepies
szertartások között fogadja a bejelentést
— Tagválasztás a Kisfaludy-társaságban.
Budapestfői jelenti tudósítónk: A Kisfaludy
társaság szerdai tagválasztó ülésén ,a következő tagokat választották be a társaságba:
Molnár Ferencet, Sajó Sándort, Szemere
Györgyöt, Kéky Lajost és Szakács Sándort.
— Andrássy több helyet kiván az ellenzéknek az ósszeférhetlensegi bizottságban.
Budapestről jelentik: Gróf Andrássy Gyula
nyilatkozatott tett az ellenzéknek az összeférhetetlenségi bizottságban való
részvétele
ügyében. Andrássy azt kivánja, hogy a kor-

mány annyi helyet juttasson az ellenzéknek
az összeférhetetlenségi bizottságban, amenynyi számarányánál fogva megilleti. ,A kormánynak Andrássy szerint be kellene zárnia
a Ház ülésszakát, .ilyen módon a bizottsági
tagságok automatice megszűnnének és a kormánynak módja lenne arra, hogy az ellenzék
igényét kielégítse.
— Pottyondi Károly előléptetése. A király
Pöttyondi Károly 46. gyalogezredbe!i századost az ellenséggel szemhen tanúsított vitéz
magatartása és kiváló szolgálatai elismeréséül soron kiviil őrnaggyá léptette elő. IA kiváló 46-os tisztnek már számos kitüntetés díszíti a mellét. Mint fiatal százados az elsők
között volt, aki mint ezredparancsnok, me<?
kapta a vaskoronarendet.

ban van. A felülvizsgálást katonai és polgári
hivatalos kiküldöttekből álló bizottság intézi,
katonai .elnökié? alatt. A bizottság határozata
megfelebbezheteúlen. Joga van azokat, akiket
nem tart nélkülözhetetlennek, haladéktalanul .bevonultatni, viszont felmentéseket meghosszabbíthat, sőt határozott ddőre szóló felmentéseket bizonytalan időre érvényesekké
változtathat át. A felülvizsgálat ugy a nélkülözhetetlenség, mint a

harcképesség

szem-

pontjából történik. A fel mentetteket megvizsgálja a bizottsághoz kirendelt katonaorvos és az elv az, hogy fegyveres szolgálatra
alkalmaisokat a lehetőség szerint bevonulta;
ják. Ettől csak az esetben tekintenek el, ha
az illető valóban nélkülözhetetlen. Akiknek
felmentését visszavonták, azonnal tartoznak
bevonulni, a bizottság azonban halasztást ad— Kitüntetések Daubner Imre, az 5. nép- hat a bevonulásra, amit leginkább aikko
fölkelő gyalogezrednél beosztott népfölkelő tesz meg, ha az üzem érdeke a Behivottnak
hadnagynak és Varsa Dezső népfölkelő fő- pótlását kivánja. A pótlásról a hadvezetőség
hadnagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz gondoskodik. Aradon és Temesvárott hétfőn
magatartásuk elismeréseül a legfelső dicsérő kezdték mieg működésüket a vegyes bizot:
elismerés újólag tudtul adatott. — Joó Fe- ságok. A bizottság elsősorban a hadsereg
renc, az 5. népfölkelő gyalogezrednél beosz- számára dolgozó iparvállalatok felmentett
tott 32. honvédgyalogezredbeli tartalékos alkalmazottait, illetve főnökeit fogja a nélhadnagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz külözhetetlenség szempontjából felülbírálni.
magatartása elismeréséül a király a hndi- A magáncégek (kereskedők, iparosak, pénzindiszitményc-s 3. osztályú katonai érdemke- tézetek) felmentettc-i nek felülvizsgálata csak
resztet adományozta.
néhány nap múlva veszi kezdetét. A felmen—• Az érsekújvári képviselőválasztás. tett egyéneket a bizottsággal kiküldött egyik
Érsekújvárról jelentik: Zsembery István ezredorvos újból vizsgálat, illetőleg sorozás
munkapárti jelöltet a szerdán tartott képvi- alá veszi, hogy megállapítsa, kik alkalmasok
selőválasztásán az érsekújvári kerület képvi- front vagy segédszolgálatra. Akii frontszolselőjévé nagy szótöbbséggel megválasztották. gálatra alkalmas, annak polgári működését
Ellenfele Bárok Sánidor pártonkívüli jelölt szigorúbban itéli-k meg. Aradon volt a felmentettek között két szakalkalmazott, aki a
volt.
— Aradon és Temesváron megkezdték hétfőre való tekintettel nem jelent meg a
a föimentéssk felülvizsgálását. Jelentettük gyárban, ezeknek a felmentését a bizottság
már, hogy a katonai szolgálat alól felmen- nyomban hatálytalanította és őket azonnali
tett összes egyének felülvizsgálása rövid idő bevonulásra utasította.
múlva bekövetkezik. A felmentések felülvizs— Befagyott a Tisza és a Fehértö. A
gálása az egész ország területén folyamat- napok óta tartó nagy hidegek nem multak

KORZO MOZI
I g a z g a t ó : VASS SÁNDOR.
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Szerdán és csütörtökön

M o l n á r Ferencz
óriási sikert aratott vígjátéka

A DOKTO
Vígjáték 3 felvonásban. Szereplők:

Fényes Annus
Rátkag Márton
Lábas Juci
Gyárfás Dezső
Kürthy, Vándori és Latabár.
Bemutatásra kerül:

Az arany konty.
Apacsdráma 3 felvonásban.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

1

Őzeg'ed, 1917. február 8.
el nyom nélkül a Tisza fölött sem. Három
négy nappal erelőtt megkezdődött a jég zajlása a folyamon, hatalmas jégdarabok úszkáltak fölülről lefelé. És a napok múlásával
és a hideg idők erősödésével mindig csöndesebb lett a zajlás, amint csöndesedett a vá?
folyása is. A Tisza megszelídült, téli álomba
merült. Szerdán már egyetlen hatalmas ;jégtömeg volt a nagy magyar folyó és a hátát
vastagon födte el a hó. A hajók, e&clnakok
fabódék mind eltűntek a. Tisza hátáról, kihalt
és néma a viz, a jógkéreg alatt nyugodt álomban szendereg. A Tiszával egyidő'ben befagyott a Felbért ó vize .is. Miután a fágyás teljes, attól lehet tartani, hogy a halak nem
jutnak elég levegőhöz és megfulladnak. Ezért
Scultéty Sándor főszámvevő szerdán kiküldte a Fehértóra Kószó Mihály halászati fölügyelőt, aki megtekinti a tavat, hogy nem
kell-e léket ütni rajta.
— Ankét az u j adótörvényekről. A pénzügyminisztériumban legközelebb ankét lesz
az uj 'adótörvényekről. Az ankéten a pénzügyigazgatóságok kiküldöttei vesznek részt.
A szegedi pénzügy igazgatóság részéről Schultheisz Károly, pénzügyi segédtitkár vesz
részt a tanácskozásokon, amelyek a jövedelemadó, a vagyonadó, a hadinyereségadó, -a
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok
kereseti és -hadányereségadójának és a harmadosztályú kereseti adónak különleges kezelésére terjednek ki.
— Jelentkezések a rézg á llcért. A város
tudvalevőleg már ebben a hóban kérni fogja
a földművelésügyi minisztertől rézgálic-szük
séglete biztosítását. A szőllő'birteikosok boldankint 16 kilogramm rézgálicra tarthatnak
igényt és szükségleteiket február 10-ig kell
bejelenteniük a javad almi hivatalban, ahol
kilónkint 3 koronát előre tartoznak lefizetni.
A rézeálie árának további részét az átvételkor kell befizetni.

URA

Magy. Tudományos Színház
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Csütörtökön,
február

8-án

A legszebb dzsungelflim!

A rejtelmes
sziget.
Törtéret a dzsugelből 5 felv.

Csupa I z g a l m a s
jelenet és attrakció® felvétel.

E l ő a d á s o k pont 5, 7 és 9 ó r a k o r .
Gyermekjegyek csak az első e l ő a d á s o k r a

érvényesek.

— A czUtház afckumul»for-telepe. A színház vészvilágítása évtizedek óta nem feleli
meg a mai kor igényeinek és iczért a közgyűlés a tanács javaslatára végre kimondhatta,
•hogy a k k u rnul a tor-telepet létesít a szí nh ázban. Ez a telep csak abban az esetben fog
működni, ha a rendes hálózatot baj éri,
egyébként csak a vészvilágítást szolgáltatja.
A színház villamostelape, amelynek fölszerelése most ifolyik, 96 helyen, két-két öt gyertyafényü lámpát 10 óráig tart izzásban.
— Az ásványolajtermékek uj makszimális
ára. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a
kormány rendeletét, amely az egyes ásványolaj termékek legmagasabb árának megállapitása tárgyéiban kiadott korábbi rendelet
hatályon kívül való helyezésével uj makszimális árakat állapit meg. A rendelet m ásványolajtermékek legmagasabb árát az Arpótléktáblázat" szerint Szegeden 6.56 koronában állapítja meg. A rendelet február 1-én
lépett életbe.
— Barta, Karinthy és Kosztolányi rándulnak le Szegedre, hogy a Korzó-mozi irodalmi
matinéján bemutassák az irodalom iránt fogékony szegedi közönségnek legújabb müveik
legjavát. Ki ne ragadná meg ezt az alkalmat,
hogy szemtől-szembe ülhessen a magyar irodalom három ilyen kiválóságával, hallgassa
őket, gyönyörködhessék költészetük gazdag
kincsesházában. Ugyancsak szenzációsak lesznek az Ocskay miivészipár énekszámai, amelyeket Csányi Mátyás fiatal zeneszerző lát él
zongorakísérettel. Jegyek a Korzó-mozi elővételi pénztáránál kaphatók 4, 3 és 2 koronás
árban. Hogy az irodalom iránt érdeklődő
középiskolai ifjúság is jelen lehessen a mabánén, a' rendezőség 1 koronás diákhelyeket
tartott fenn számukra.
— A rejtelmes szfget bemutatója tegnap volt
az Urániában. Nagyobb hatással még soha
filmdráma közönségre owa volt. Ilyen cso-

dálatosan szép dvungel dráma még nem volt
Szegeden, aki látta, ezt soha el nem felejtheti
Az ifjúságnak is érdemes tanulmány-tárgya
lehet a valódi afrikai őserdő. M a csütörtökön
már délután 3 órától lesznek előadások.
•''— ,fA városi felső kereskedelmi iskolák
jótékonyáéi u előadása csütörtökön délután 3
órakor lesz a Korzó-moziban. Jegyek a mozi
pénztáránál válthatók.
te—" irodalmi csemegével szolgált szerdán a
Korzó-mozi igazgatósága a közönségnek.
Bemutatta Molná rFerenenek, az illusztris
Írónak egyik legnagyobb sikerű vígjátékát,
A doktor urat. A doktor ur ugy a hazaá, mint
az osztrák és német színpadokon már megtette a maga hódító körútját és most filmre
áttéve ugyanezt a körutat fogja megtenni.
Mondani sem kell, hogy milyen zajos tetszéssel fogadta a szegedi közönség A doktor urat.
A főszereplők: Lábas Juci, Fényes Annus,
Rátkai, -Gyárfás, Kürtíhy, Vándori és Latabár kiválóan játszanak, a rendezés elsőrangú,
ugy, hogy a film sikere — ha lehet — még
nagyobb mint annak Idején a vígjátéké volt.
A doktor ur már csak csütörtökön kerül
színre.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a
nyelviskolában. Telefon 14—11.

Városi

Mégis
bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevőközönségünket megkímélni. Olyan példátlan módon
drágultak

m e g
az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szállítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségekkel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minőségében és erősségében a közönségnek adni. Nem

lesz
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik

a béke

és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben
fennálottak. Ezidőszerint a

kis üveg Diana-sósborszesz ára
nagy „
„
*
„
legnagyobb „
„
„

DIANA

K 1.30
„ 3.50
„ 7.—

k e r e s k e d e l m i r.-t.
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bemutatása

pénteken
— lesz az —

Urániában
*• casa • aEivaiM
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világítás kizárólag az
OSRAm
izzókörtékkel érthető el, egy
_
próba mindenkit meggyőz róla. Kapható egyedül F O N Y Ó S O M A
világítási vállalatnál Kölcsey-u. 4. Telefon 165.

mim^umwup
Négy fillérrel lesz drágább
a kukoricakenyér a buzakenyérnéí.

tengeriliszt ára 7 korona, összesen 50 korona 20 fillér. A kukoricás kenyér ára tehát
50 és csak legjobb esetben lehet 52 fillér.
— Hogy a kukoricaliszt ára tniért lett
ilyen magas, nem tudom. Igaz, hogy a csirátlanitási eljárás esetleg sokba kerülhet,
de mellékterméiiye az olaj, amelynek árát
szintén lehetett volna emelni. Nem tudom,
milyen fontos érdek akadályozta meg az
olaj drágitását a kukoricaliszt helyett. Tény
azonban, hogy a csiráílanitott kukoricaliszt
elálló képessége jobb és a kenyeret bosszú
idő multán sem fogja keserűvé tenni.
— A kukoricaliszt most előállított minőségében van olyan jó és értékes, mint a kenyérliszt, amely mai állapotában a korpát
és takarmánylisztet is magába foglalja, a
melyet pedig békeidőben jószágetetésre használtak. A kukoricakenyértől való- félelem és
idegenkedés tehát teljességgel indokolatlan.

(Saját tudósítónktól.)
Az ármegállapitó
bizottság csütörtökön délben dr.
Somogyi
Szilveszter polgármester elnöklésével tudvalevőleg ülést tart, hogy a kiutalt kukoricaliszt kilónkinti 70 filléres ára alapján uj kenyérárakat állapítson meg. A kenyérlisztnek
kukoricaliszttel való köteles vegyítését ugyanis elrendelte az Országos Közélelmezési
Hivatal, miután pedig a kukoricaliszt jóval
drágább a kenyérlisztnél, a kenyérárak is
megváltoznak- Kérdéssel fordultunk
Balogh
Károlyihoz és Szécsi
Izsóhoz, hogy miért
lett ily magas ára a kukoricalisztnek és
milyen emelkedés várható a kenyérárakban?
Balogh
Károly tanácsos válasza a következő:
— Hogy a kukoricaliszt miért ilyen
drága, nem tudóin megállapitani, de valóWilson a német hajók lefoglalása
színű, hogy a csirátlanitási eljárás okozza.
ellen.
A helyzet azonban az, hogy amig a kenyérlisztet 40 korona 75 fillérért kapja a város,
Rotterdam,
február 7. A Reuter-ügynöka kukoricalisztért 62 koronát fizet mázsári- ségnek jelentik Washingtonból: Wilson elkint. A kenyérüsztet a közélelmezési hivanök jelentést kapott arról, hogy a helyi hatal 42 fillérért adja a kereskedőknek, akik
tóságok egyes kikötőkben német hajókat
viszont 48 fillérért adják el a fogyasztóközönségnek. A kukoricaliszt ezzel szemben lefoglaltak. A jelentésekre Wilson ezt mon70 fillérbe fog kerülni a fogyasztóknak kilón- dotta:
kint.
— Nem fogunk tenni olyat, amihez nincs
— A kiutalt kukoricaliszt tiz százaléka teljes jogunk s ha cselekszünk* cselekedni
a város megállapított havi lisztkontingensé- fogunk elveink szerint, nem pedig azért,
nek. Igy tiz százalékos keverést kellene elmert cselekedetünk hasznot jelent számunkra
rendelni. A helyzet azonban az, hogy a kiAz elnök rendeletet adott ki, melyben
utalt lisztmennyiségnek 60 százalékát kapjuk kenyérlisztben, 20 százalékát íőzőüszt- a hajózási törvény alapján megtiltja ameriben és 20 százalékát tésztalisztben, vagyis kai hajótulajdonosoknak, bogy hajóikat idekapunk havonkint 30 vaggon kényéi lisztet, gen alattvalóknak átadják. A rendelet kifejti,
tiz vaggon főzőlisztet és tiz vaggon tésztahogy a nemzet kényszerhelyzetbe kerüli é>
lisztet, azonkívül pedig — most már —- öt
vaggon kukoricalisztet is. A keverést tehát hogy akadtak amerikai hajótulajdonosok, a
csak a kenyérliszttel léhet elvégezni, amely- kik hajóiknak idegen névsoTba való beírását
nek egytiatoda lesz a kukoricaliszt. A ke- megengedték, a visszavásárlás minden renyérnek tehát nem tiz, hanem 16 egész és ménye nélkül.
hat tized százalékosnak kell lenni. Az uj
kenyéráraknak eszerint igy kell alakulniok:
H o g y szólt a szakítást kimondó
Egy kilogram kevert lisztből készült kejavaslat.
nyérben lesz öt batod rész. tehát összesen
40 fillér értékű kenyérliszt és egy hatod rész,
Rotterdam,
február 7. A Reuter-ügynöktehát összesen 12 fillér értékű kukoricaliszt. ségnek jelentik Washingtonból: Az a javasIgy a kenyér kilogratnja az eddigi 48 fillér
lat, amelyet a Németországgal való diplohelyett ötvenkét fillér lesz. A barnakenyér
kilogramját tehát négy fillérrel drágítja meg máciai viszony megszakításáról a szenátusban benyújtottak, igy végződik:
a kukoricaliszt.
A szeuátus magáévá teszi az elnöknek
Szécsi Izsó liszt- és terménykereskedő
a
kongresszushoz
intézett üzenetben kifejválasza a következő:
tett
törekvéseit
és
holnap
tárgyalni fogja az
— A Haditermény
részvénytársaság
által megállapított lisztkiutalási arány csak erre vonatkozó javaslatot.
papíron van meg, mert a Hadi termény csak
Az Unió kormánya minden intézkedést
a legritkább esetekben teljesiti a kiőrlési
megtesz, hogy az összes Amerikában levő
arány szerint a kiutalást. Legutóbb például
német
konzulok és konzuli hivatalnokok
tiszta rozslisztet is kaptunk és a kiutalt lisztmennyiségnek ezenfelül 60 helyett 75 száza- Berttstorífal együtt elhagyhassák Anterikát,
léka volt kenyérliszt. A ken vérliszt kukori- Ezeknek száma összesen több mint 300. Hir
caliszttel történő vegyítésének tehát tiz szá- szerint Kubán és Spanyolországon át fogzaléknak kell lenni, amilyen arányban a vának hazautazni.
ros a kukoricalisztet kapja, megállapított
kontingenséhez mérten- Igy az uj kenyérár
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
a következőképen alakul: 90 kilogram búzaliszt ára 43 korona 20 fillér és 10 kilogram '
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Szegeti, 1917. február 8.
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MŰSOR:
C S Ü T Ö R T Ö K : Künn

a bárány,

benn a far-

kas. Komédia. Páros, háromharmados.
P É N T E K : Először A csillagok
bolondja.
Operett. Páratlan, egyharmados.
SZOMBAT d. u.: János vitéz. Daljáték.
SZOMBAT ESTE: A csillagok bolondja. Páros, kétharmados.
d. u.: Névtelen asszony. Dráma.
V A S Á R N A P ESTE: A csillagok bolondja.
Operett Páratlan, háromharmados.
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Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
A 4207—915. M. E. számú rendeletben foglalt valamint az Országos Közélelmezési Hivatal Elnökének
10- 917. eln. sz. rendeletében nyert felhatalmazás alapján a város területén — akár magánosok készleteiben
— akár kereskedőknél, vállalatoknál stb. jelenleg található vagy jövőben ezek rendelkezésére jutó kávé
mennyiségeknek, a közellátás céljára hatósági igénybevételét elrendelem, illetve a kávénak jelen hirdetmény kibocsájtása napjától kezdődőleg szabad kiárusítást eltiltom.
A kávéközpont részéről az egész város szükségletére adott havi 2400 kg. kávé kontingens alapul vétele
mellett — s figyelemmel a magánháztartásokban létező
készletekre is — a város el nem látott lakossága igénybe
vehető kávé fejadagját személyenkint és havonkint 4
(négy) dekagrammban állapitom meg, s már most
hangsúlyozom, hogy ezen mennyiségből — annak csekélységére tekintetfel a kávésok, vendéglősök, stb. kávé
szükséalete nem lesz kielégíthető, tehát ezek az ipari
célra igénybe veendő kávé megszerzéséről maguk tartoznak gondoskodni,
Szigorúan érvényt kívánok szerezni annak, hogy
hatósági ellátásban csak az részesülhessen, aki készlettel egválta'án nem rendelkezik, mig a készlettel birók
a közellátásból — készletük erejéig kizárandók. A magánháztartások készleteire nézve a december elsején
bejelentett mennviséget fogadom el irányadóul, az azóta
eltelt hónapok szükségletének betudása mellett. Kötelezem az összes kereskedőket, ipari vállalatokal stb.
hogy kává készleteiket a közélelmezési hivatalba f. évi
február hó 15-ig múlhatatlanul jelentsék be.
A rendelkezésre álló kávémennviségnek a lakosság körében arányos felosztást illetőleg azt a módozatokat léptetem életbe, hogv kizárólag a készlettet nem
bíró lakosság bevásárlási könyvének felmutatása mellett annál a kereskedőnél jelentkezik kávéjának beszerzése végett, a hol egyéb beszerzéseit szokta eszközölni.
A kereskedő a bevásárlási könyvecskéket beszedf, a
szeméiyenkinti 4 déka számításba vétele mellett a kávéutaívánvt — kiállítja azt a könyvecskéhez csatolja, s
a cukornál szokásos jegyzék kíséretében a közélelmezési hivatalba bemutatja, a minek megtörténte után
fog — a kávé a rendelkezésre álló készlet erejéig a
kereskedő részére felosztás végett kiutaltatni,'s ugyanakkor a hivatal által lepecsételt könyvek, s utalványok
a kereskedő részére visszaadatnak.
A kereskedő a kiadott kávé mennyiség kiosztását
pontos jegyzékkel tartozik igazolni.
Végül figyelmeztetem a város közönségét, hogy az,
aki készlete dacára a közeliátást igénybe veszi, vagy
azért jelentkezik, vagy a bejelentésre kötelezett kereskedő, vállalat stb. — ha készletét eltitkolja, elrejti vagy
a hatósági ellenőrzést meghiusítja, vagy a hatóság rendelkezéseit bármi módon megszegi, vagy kljátsza: két
hónapig terjedhető elzárással, s 600 koronáig terjedő
pénzbüntetéssel fog sujtanit.
A magánháztartások készleteinek feltárása érdekéből időközönkint a legszigorúbb vizsgálatot fogom megejteni.
Szeged, 1917. február hó 6,
Ad. 476—917. ké. szám.
A polgármester helyett:

M , bondesberg
kaíapszaionja.

Balogh,
v. tanácsnok,
mint a közélelmezési hivatal vezetője.
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15.
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Nyomatott Vénufty L. könyvnyomdájában, feoged, Káme-tttca 9.

