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Durazzó felé. 
Róma, február 10. Az Idea Nazionale je 

lenti Durazzóból: Az ellenséges elővéd észak-

albániai fölfegyverzett kathőlikus törzsek 

lesznek, amelyek régóta flilvei az osztrák és 

"agyar ügynek. Az Albániában operáló osz-

trák és magyar csapatok még Szkutariban 

vannak és nem mutatnak kedvet gyors in-

dulásra. Csak kisebb osztrák és magyar csa-

patok, katholikius rnalisszorokból .alakult 

erős osztagok kiséretében szállták meg Kra-

lét és nyomultak előre az Ismi-folyó mentén 

majdnem a tengerig. A szerbek és Esszád 

pasa 'liiveinek előretolt vonalai már érintke-

zésbe jutottak az ellenséggel, amely bizonyá-

ra ttférii tud majd olyan nagyon gyorsan Du 

razzőba előrenyomulni. 

Törökországot nem lehet pénzügy i l eg 
letörni. 

Konstantinápoly, február 10. A kamara 

megkezdte a jövő költségvetési év budgeijé-

uck tárgyalását. Tabuit bég ideiglenes pénz-

ügyminiszter beszámolt a folyó költségvetési 

év pénzügyi eredményéről. Azzal a kijelen 

testei végezte, (bogy az ellenségnek az a tő 

rokvése, hogy a törököket pénzügyileg letör 

je, nem fog megvalósulni. 

A kamara a javaslatokat vita nélkül el-

fogadta és mindjárt megkezdte a részletes 

vitát, amelynek során az egyes szakaszokat 

gyorsan és csaknem vita nélkül elfogadták. 

Httdsi Adil bég elnök a hadiállapotra 

való tekintetté! helytelennek mondta a vitát. 

A kamara elfogadta az államháztartási 

bizottság javaslatát, mely szerint a Német-

országból való behozatalra eugedelmezett 

vámmentességet a háboru tartamára a kül-

földről behozott minden olajra i kiterjesz-

szé'k. 

Zeppelinek az Északi-tenger fölött. 

Krisztidnia, február 10. Az Aftenposten-

n c íc jelentik a dél norvégiai Stavangerből, 

hogy az Atle Jaln gőzös, amely útban volt 

New-Castlebé, február 4-én este 8 órakor, 

féli® három nappal az Anglia ellen intézett 

legutóbbi Zeppelin-támadás után, hatvan 

mérföldnyire az angolu pártáktól négy nagy 

Zeppelinnel találkozott, amelyek teljes sebes-

séggel röpülteik nyugat felé. Három folytatta 

útját, rnig a negyedik megállt s kétszer kö-

riilröpülte az Atle Jaln-t, egyszer oly mélyen 

leereszkedve, hogy attól lelhetett tartani, 

hogy a Zeppelin gondolája beliitközik a fe-

délzetbe. A miikor a Zeppelin meggyőződött 

arról, hogy semleges hajóval van dolga, 

nagy gyorsasággal röpült tovább. A léghajók 

elfödött lámpákkal vitorláztak, de a hajóról 

látni lehetett a gondolákból kiszűrődőé fény-

sugarakat. 

Az oroszok szabaddá akarják tenni 
Archangelsk-kikötöjét. 

Berlin, február 10. A Pétervári Távirati 

Ügynökség jelenti: Az oroszok azon fára-

doznak, hogy a Fehér-tengeren még február 

havában szabaddá tegyék á hajózást. Föl 

aikarják töretni a jeget, hogy a Murman-part 

kikötőiben befagyott hajókat, számszerint 

hatvanat, Archangelsgbe vihessék. Ebből a 

célból az orosz kormány Kanadában ujab-

ban két nagy jégtörőt rendelt. A befagyott 

hajókra Oroszországnak nagy szüksége van. 

Be kell jelenteni 

a cukorkészletet. 

— Cukorközpont feíálíitása. — 

(Sajá1 tudósi tónktól.) A hivatalos lap 
csütörtöki szánna 508/1916. M. IB. számm ren-
deletet (közöl a cukorkészletek osszeirásóró-l 
ós a cukorközipont feláll itásáról, 'A remlelet 
fontosaibh részeit a (következőkben ismer-
tetjük: 

A cukornak a Iközellúfást biztosi tó fopga-
lomlbahozatála érdelkibeu Budapest székihely-
lyel Cukorközponit állíttatik fel. Emi dk- a 
szervezetnek a nave: „A magyar szent koro-
na országa ima k Cukoriközpcutja" iröviditve: 
„iCukoriközpout," 

A Oukcu'köizipent a chkcrgyári vállala-
tdknalk a kereskedelemügyi miniszter által a 
.pénzügyminiszterrel egyetártőleg kinevozett 
Iklóin-iselőiílől áll. A Culkoriközponthoz a fcttre*-
kedehuüigyi luiinfczteir és a .pénziigyiminisztoi 
egy-egy megbizo-ttat küld ki. lA Cukor köz-
pont saját kebeléből elnököt választ, aki a 
Cukcríközipontot hatóságokkal és lliarmadik 
személyeikkel szcmlben képviseli. Hatáskör; • 
egyebeikben az ügyrend szabja meg. A (m-
k'orköapont ügyrendijét a keresik,cirlekimügy i 
minisztor a pénzügyiminiisztőrrel egyetértö-
jog állapit ja uncg. 

A eulkorkószletökiet az alábbi rendclkc 
zéstik szerint be kell jelenteni. 

Bejelentésre kötelezettek: A cukor előáll 
Utasával foglalkozó vállalatok és culkor tar-
tására. rendelt szabadok tárnak nyers- &.* 
minden fajtájai finomított (fogyasztási) eu-
korkészletük egész mennyiségi' t ek in tétében; 
.mindazok az egyénék és cégeik (kereskedelmi 
vállalatok, szövetkezetek stb.), akik bánni 
nemű cukrot.' ipari üzenni kiben való felhasz-
nálás vagy egyébként nem saját háztartá-
sukban való fogyasztás céljaira tartanak 
raktáron, -úgyszintén azok is, aikik bánni-
íncimii cukrot anás rceazé-ry tartanak örizgtbe! 
és pedig nyers- és mindén fajtájú íieomitott 
(fogyasztási) oulketrfkószletii/k ógász mem-nyi-
sége tekintetében; uiincfezok, akiknek cuikeir-
készletük oz egy métermázsót meghaladja. 

A bejelen tcere kötelezettek köteleseik 
készleteiket első izben az 191<i. éri február hó 
12. napján volt állapot szerint legkésőbb 
1916. éri február hó 19. napjáig bezárólag 
bejelenteni. 

A Guikorközípont az ügyrendje által meg 
vont korlátok között gondoskodilk agg a la-
kosság. mint a katonai igazgatás cukortóziik-
ségletánék biztosításáról és evégből a zár alá 
vett oulkorlkiészJetek felett a jelen rendelet ér-
telmében a Oukorközpan t rendellkezik. 

A cukror,keszleteken felül a jelen rendelet 
erejénél .fogva zár alá m'letnek mindazok az 
egyéb cukorkészletek is, amelyeik 1916. évi 
február hó 13. napján bejelentés alá c-udk. A 
zár alá vett készletet a birtokos csak saját 
háztartásában és saját ipari üzemében hasz-
nálhatja fel és annak ezen szükségletet meg-
haladó része (felett c-akis a jelen rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezhetik. 

A kereskedelemügyi miniszter a pénz-
ügyminiszterrel egyetértőkig az ipari üzem-
ben felhasználható cukormeiMiyiségek "tekin-
tetében korlátokat, állapíthat meg. 

IMinda/dk, akik cukor adás-vét lével 
Iparszeriien foglalkoznak, jogosítva vannak 
eukarlkészletükiből a zár alá vétel hatályának 
megszűntéig összesen 100 métarmázsát metg 
nem haladó mennyiséget forgalomba hízni 
és ezekre a mennyiségekre a zár alá vett 
ikésizletekiro vonatkozó rendelkezések nam 
nyernek alkalmazást. A cukornak váunlkül-
földre való kivitele a jelen .rendeleteidk 'let-
el epése után kizárólag a Cnkorközpont ut-

ján történhetik. 
Aki a ijelen rendelet rendelkezéseit meg-

szegi, vagy megszegésüknél közremülködik, 
az, amennyiben eselelkmónye súlyos,ahb bün-
tető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö-
vet el és két hónapig terjedhető elzárással 

és hatszáz koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendő. 

A hivatalos lap egy másik rendeletet is 
közöl 509/1916. szám alatt, aimely az 1916. évi 
cukorrépa termelés szabályozásáról szól. 

Tengeri csempészek 

Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) A legszigorúbb 

büntetések kiszabásával igyekszik dr. Te-

mesvár y Géza főkapitány-helyettes az ár-

drágítókat, lisztcse'mpészeket és élelmiszer-

uzsorásokat a becsületes polgári haszon 

mcsgyéjére terelni, mégis nap-nap után akad-

nak ujabb haszonlesők, akik különböző mó-

dokon igyekeznek a hatósági rendeleteket ki-

játszani. •Büntetlenül természetesen nem le-

het az .élelmiszerekkel — különösen háborús 

időkben — garázdálkodni, inert .a hatóság 

éberen őrködik és a rendeletkijátszókat kér-

lelhetetlenül szigorú büntetéssel sújtja. 

Csütörtökön feltűnt két rendőrnek egy 

társzekér, amely az akólteiep felé igyekezett. 

Figyelemmel kisérték a kocsit, annál is in-

kább, mert a kocsiról tengeri potyogott le az 

útra. Miikor a rendőrök erről meggyőződést 

szereztek, megállították a kocsit és igazo-

lás'ras zóli tolták fel ,a kocsin ülőiket. Hárman 

ültek a kocsin, az egyik, amikor a rendőrö-

ket megpillantotta, leugrott és elfutott, a 

másik kettőt azonban dr, Temesváry Géza 

kihúgási biró elé állították. 

Dr. Temesváry kérdésére a tengeri tu-

lajdonosa: Szekeres András, szőregi gazdál-

kodó elmondta, hogy ő a kukoricát Sztoja-

nov Szvetozár szőregi ügynöknek eladta. 

Sztojanov azzal védekezett, hogy ő a tenge-

rit még tavaly októberben vette meg, amikor 

a miniszter rendelete még nem lépett életbe. 

Ezt a védekezését Szekeres megcáfolta és 

előadta, ihogy tőle Sztojanov a kukoricát ja-

nuár végén -vásárolta. Kiderült az is, hogy 

Sztojanov magát Szekeres előtt a Haditer-

mény Részvénytársaság megbízottjának adta 

ki, amit Szekeres elbihetett neki, (hiszen a 

mult évben tényleg vásárolt a Haditermény 

Részvénytársaság részére. 

Dr. Temesváry telefonon felhívta Szöreg 

község elöljáróságát és tanukat hallgatót: 

ki, akik igazolták Szekeres állításait. A tár-

gyalás folyamán az is kiderült, hogy üeutscli 

Izsó szegedi zugügynök, biztatta fel Sztoja-

novot arra, hogy a miniszteri tiltó rendelet 

dacára tengerit vásároljon. Deutsch volt a 

harmadik, aki a kocsin ült, de megugrott. A 

detektívek délutánra előkerít ették Deutsch 

Izsót, aki hasonló módon igyekezett kibújni 

a vád alól, mint Sztojanov. 

A főkapitány-helyettes Szekeres An-

drást, akinek jóhiszeműsége kiderült, száz 

korona fő- és ötven korotrui mellékbüntetésre 

itélte, a kocsirakomány tengerit azonban el-

koboztatta és a maximális áron értékesítette, 

ütszáztizenthat korona folyt be a tengeriért, 

amely összeg négyötöd részben a rokkant ka-

fonáknak, egyötöd részben pedig annak a két 

rendőrnek jut, akik a tengeri-csempészést 

meggátolták. 

Sztojanov Szvetozart és Deutsch Izsót 

harminc-harmincnapi elzárásra és kétszáz-

kétszáz korona pénzbüntetésre itélte dr. Te-

mesváry. A kétszáz korona helyett 10—10 

napot ülhetnek az elitéltek. 


