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A németek sikeres robbantása 
a nyugati fronton. 

Berlin, január 3. A nagy főhadiszállás 

jelenti: A Labasse-bethunei országúttól 

északra egy nagyobb /robbantásunk teljes 

sikerrel járt. Az ellenség lövész és övár-

kait, valamint az egyik összekötő utat a 

robbantás betemette. Az árkot megszállva 

tartó ellenség életben maradt része, amely 

futással igyekezett megmenekülni hatásos 

gyalogsági és gépfegyvertüzünkbe került. 

Ehhez csatlakozva széles arcvonalon meg-

lepő tüzelésünkkel rajtaütöttünk az ellensé-

Az olasz harctéren nincs 
esemény. 

Budapest, január 3. (Közli a miniszter-

elnöki sajtóosztály.) Az olasz hadszintéren 

különös esemény nem történt. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Egy montenegrói osztagot 
előztünk. 

Budapest, január 3. (Közli a ininiszter-

etnöíki sajtóosztály.) Vojkovácnál elüztünk 

egy montenegrói osztagot, amely a Tara 

északi partjára /merészkedett. 

A helyzet változatlan. 

Höfer altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Berlin, január 3. A nagy főhadiszállás 

jelenti: A balkáni hadszintéren ujabb ese-

mény nem történt. 
Legfőbb hadvezetőség. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Tisza újévi beszédének hatása. 

Külföldi lapok a miniszterelnök beszédéről 

Berlin, (január 2. A lapok gróf Tisza 

István újévi beszédét igen jelentős megnyi-

latkozásnak minősítik. A Dteutschie Tages-
zeitung az újévi üzenetből ezt a mondatot: 
Miénk a győzelem! emeli ki. 

A Vossische Zeitung írja: gróf Tisza 

István beszéde Iháfásois védőbeszéd voJt az 
ország 'belsejében kötendő nemzeti békéért 

és az Ausztriával való egyetértésért. 

Bécs, január 2. A reggeli bécsi lapok 
kivétel nélkül gróf Tisza István miniszter-
elnök 'újévi beszédével foglalkoznak, különö-
sen azzal a részénél, mely a Magyarország 
és Ausztria közt való viszonyra vonatkozik. 

A kifejezetten eentralisztikus lapok egy 
kissé ijedten fogadkoznak és kérkednek du-
alisztikus és paritásos hűségükkel. A Neue 

Preie Presse azt kérdezi mi késztette Tiszát 
e tüntetésles nyilatkozatára, holott Ausztriá-
ban nincs senki, legalább mértékadó ember, 
akinek más céljai volnának, mint a közjogi 
állapot föntartása. A Neue Freie Presse, ugy 
látszik, mértékadó embereknek a rejtett céln 
embereket tartja, akik mást beszélnek és 
mást akarnak, de nem tartja mértékadó em-

ges árkok legénységén, amely részben fu-

tásban keresett menedéket. 

A többi arcvonalon nincs jelentősebb 

esemény. | , , 

Amikor a franciák újév napján Elzász-

ban Lutterbachot ágyúzták, a templomból 

kijövet egy fiatal leány életét vesztette, 

egy asszony és három gyermek megse-

besült. 
Legfőbb hadvezetőség. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

bereknek azokat az osztrák 'egyetemi tanár 
urakat, kik az osztrák iifjuságot nevelik és 
kik még a háború alatt is uem szűntek meg 
osztrák és külföldi folyóiratokban az osztrák 
egységes császárságért hadakozni Magyar-
ország önálló 'közjoga ellen. A Reichspost 

ép'enséggel azt hirdeti, hogy az osztrák ha-
zafiak nemcsak Ausztria érdekeit és előjo-
gait tartották szem előtt, hanem 'Magyar-
országéit is. mikor az összmonarkiáért szál-
lottak síkra. A Zeit ugy látszik félrevezetve 
attól a körülménytől, hogy Ausztria alkot-
mányossága csütörtököt mondott Magyar-
ország és Ausztria háborús nagy válságá-
ban, mig ellenben Magyarországnak parla-
ment részvétele e nagy idők nagy munkái-
ban nekünk nagy becsületet és presztízst 
szerzett a világ szemében: azt mondja, hogy 

ők szívesen tesznek 'hűségi hitvallást dua-

lisztikus gondolkodásukról, de kérik tőlünk 
ugyanezt a másik >fél számára is. Az t hisz-

szilíc ezt elég ma csak konstatálni, .ráérünk 
máskor megbizonyítani, .mint (fest ez a tör-
vénybe iktatott paritás kettőnk között a való 
életben. A többiek kertelése és ijedelme hi-
ányzik a Neues Wiener Tagblatt cikkéből; 
ez a lap mindig tudott jó osztrák lenni anél-
kül, hogy kötelességének tartotta volna min-
den adandó alkalommal belekanalazni a mi 
jogainkba. , 

Uj orosz hadsereg. 

Kopenhága, január 2. A „Temps" péter-

vári különtudósitójn táviratozza: Az a nagy 

oroisz sereg, amelynek fölállítását már a ta-

vaszra tervezték, néhány hét múlva készen 

fog állani. Ez a sereg teljesen újonnan van 

fölszerelve, bőségesen el van látva élelmi-

szerekkel, egészségügyi és morális állapota 

pedig az elképzelhető legjobb. 

Az orosz offenzíva Romániának szól. 

Csernovic, január 3. A mu.lt héten a besz-
szarábiai orosz csapatok minden erejükkel 
át akartuk törni a magyar és az osztrák déli 

szárnyon. A bukovinai támadásokkal Romá-

niát is sakkban akarják tartani ős meg akar-
ják akadályozni azt, hogy 'Románia a köz-
ponti hatalmak mellé álljon; inert mindenki 
ismeri -Bratianunak azt a 'mondását, Ihogy 
a háború utolsó stádiumában, amikor a dön-

tés már kétségtelen, Románia is beleavat-

kozik a háborúba. Az oroszok ezt az állás-
foglalást a maguk javára akarják biztosítani. 

Liszthivatal fogja kezelni 
a kenyérutalványokat. 
(Saját tudósítónktól.) 'Hétfőn délutánra 

polgármester egybehívta a közélelmezési bi-
zottság tagjait, ihogy a liszt- és kenyérutal-
vány-rendszer behozatalával felmerülő ren-
delkezéseket megbeszéljék. A 4586/915. szá-
nm kormányrendelet, amely december hu-
szonhetedikén kelt, tudvalevőleg a liszt- és 
kenyérfogyasztást korlátozza oly módon, 
hogy január tizedikétől csak utalványra sza-
bad lisztet és kenyeret kiszolgáltatni. A mi-
niszterelnöki rendelet felolvasása után a bi-
zottság megállapodott abban, hogy azoknak 
a fogyasztóknak, akiknek nullás és főző-
lisztjük van, de kenyérlisztjük nincs, — ad-
dig, ami'g készletük el nem fogy — a kiszol-
gáltatandó mennyiségnek csak a hatvan, szá-
zalékát adják ki .utalványokban. Aki egye-
lőre elegendő mennyiséggel el van látva, 
mindaddig, amig .a készlete tart, nem kap 
utalványt, nehogy lisztkészlet elrejttore ad-
jon alkalmat a kenyérjegy beihozata' • 

A polgármester .bemutatta a b ság-
nak a nyomtatandó kenyér jegyek mintáját. 
Az utalványok egy személyre és egy napra 
szólnak és másra át nem ruházhatók. A 
büntető rendelkezések is fel vannak tüntetve, 
továbbá az is, Ihogy melyik hónapra érvé-
nyes az utalvány. Három fajta utalvány ke-
rül január tizedikén forgalomba. A normális 
fogyasztók 240 gr. lisztre, vagy 330 gr. ke-
nyérre, a nehezebb munkával foglalkozók 
300 gr. lisztre vagy 420 gr. kenyérre és vé-
gül az őstermelők (mezőgazdasággal foglal-
kozók), 400 gr. lisztre, vagy 560 gr. kenyérre 
kapnak kenyérjegyet, illetve lisztutalványt. 
Kenyeret, vagy .lisztet forgalomba hozni 
csakis .a hatósági utalvánnyal szabad. 

Elhatározta még a bizottság, Ihogy az utal-
ványok kezelésének egyszerűsítésére hiva-
talt állítanak fel, amely többek között a pé-
kek és kereskedők által beszállított utalvá-
nyokat is kezelni fogja. Az utalványokból 
egyelőre 70.000 danabot nyomatnak, még pe-
dig a 240 grammosból 40.000, a 300 gram-
mosból 20.000 és a 400 grammosból 10.000 
darabot. 

Vendéglőkben és kávéházakban, — bé-
csi és berlini mintára — .sem szabad január 
tizedikétől kezdve utalvány nélkül kenyeret 
kiszolgáltatni. Miután az utalványok 'napon-
kint egy bizonyos .mennyiségre érvényesek, 
felmerül az .a. kérdési, hogy az a fogyasztó, 
aki kávéházban reggelizik és vendéglőben 
ebédel, hol adja le az utalványt, a vendéglő-
ben, vagy a kávéházban. Ha a 'kávéházban 
veszik el tőle a jegyet, kenyér nélkül kell 
•ebédeljen, mig — kedvezőbb esetben — for-
dítva csak a kávét kénytelen üresen lenyelni. 
Berlinben ezen uigy segítettek, hogy például 
a 300 grammos utalványt három részre osz-
tották, 100—100 grammos részekre, ilyen-
módon minden étkezésihez jutott kenyér. 

A kenyénutalványrendszer behozatala 
tehát nem ütközik különösebb nehézségekbe; 
az apró bajokat pedig néhány napi kezelés 
után könnyű lesz orvosolni. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. az., Szeged-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakitva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház 
egész éjjel nyitva. 


