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Január 6-ikán válaszol az antant a semlegesek 

jegyzékére. 
London, január 2. A Times írje: Az an-

tant válasza határozott és erős volt. A né-

met jegyzék szemérmetlen győzelmi ének 

és oly felszólítás, 'hogy a német militariz-

mus alapján kezdődjenek a tárgyalások. Né-

metország még csak körvonalakban sem is-

mertette feltételeit. Nem kételkedünk abban, 

hogy a szövetségesek Wilsonhoz való vála-

szukban legalább nagy vonásukban meg-

állapítják az egyedül elfogadható feltétele-

ket. (M. T. 1.) 

Zürich, január 2. E hó 6-án fogják kéz-

besíteni Wilsonnak az antant válaszát. — 

Ugyanekkor kapják meg a skandináv álla-

mok és Svájc is a választ. 

Basel, január 2. Londonból jelentik: A 

békekötésre való fogadásokon az antant vá-

lasza mitsem változtatott. Az 1917 junius 

30-ikáig bekövetkező békekötésre a fogadá-

sok aránya: 4—1. 

Lugano, január 2. Az antant válaszát 

fíriand, Thomas és Rhibaut francia minisz-

terek a minap Londonban folytatott tanács-

kozáson dolgozták ki. A tervezetet közölték 

az összes szövetséges kormányokkal és rö-

videsen valamennyi elfogadta. 

Berlin, január 2. A Tag crmii lap irja: 

Az antant okiratára a választ csak a harc-

mezőn lelhet megadni. 

Spanyolország nem csat-
lakozik Wilson akciójához. 

Madri, január 2. , (Havas.) A spanyol 

kormány a következő válaszjegyzéket tette 

közzé Wilson jegyzékére: 

őfelsége kormánya nagykövetének köz-

vetitésével megkapta az Egyesült-Államok 

elnökének a hadviselő felekhez intézett jegy-

zékét, amelyben annak a kívánságának ad 

kifejezést, hogy jó lenne alkalmat szerezni 

hozzá, hogy a hadviselő államok nyilatko-

zatot tennének álláspontjukról, amelynek 

alapján a háborút be lelhetne fejezni. A jegy-

zékkel kapcsolatosan egy másik jegyzék is 

érkezett exeellenciáldtól december 22-iki ke-

lettel, amelyben később kapott utasítás alap-

ján Wilson elnök nevében kijelenti, hogy a 

pillanatot alkalmasnak tartja arra, ihogy ő 

felsége, ha ajánlatosnak véli, lépést tegyen 

az Egyesült-Államok magatartásának támo-

gatására. 

Az emiitett kormánynak ama kívánsá-

gával szemben, hogy a békét illető javasla-

tát támogassuk, ő felsége kormánya azon a 

véleményen van, hogy mivel az Egyesült-

Államok kormánya a kezdő lépést megtette 

s azt a benyomást, amelyet jegyzéke min-

denütt előidézett, már ismerjük, az Egyesült-

Államok lépéséhez való csatlakozástól nem 

vár eredményt, sokkal többet vár attól, ha a 

központi hatalmak kinyilvánítják azt a szi-

lárd akaratukat, hogy a béke feltételeire 

nézve a hadviselő államokkal egyezzenek 

meg. 

ö felsége kormánya Wilson. elnök ur 

eljárásának nemes rugóit felismeri, amely 

minden időkre megszerzi neki a népek hálá-

ját és nem zárkózik el minden tárgyalás 

plőlj amely alkalmas annak az emberséges 

célnak elérésére, hogy a háború befejezését 

siettessék, egyelőre azonban függőben kíván-

ja hagyni az ügyet és cselekvését arra az 

időpontra halasztani, amikor a békére törek-

vők erőfeszítései hasznosabbak és hatáso-

sabbak lehetnek, mint most és amikor a köz-

belépésnek jó eredményre lehet kilátása. 

E pillanat eléirkezését várván, ő felsége 

kormánya célszerűnek tartja annak a kijelen-

tését, hogy a semleges államok között való 

megállapodást a háborútól érintett anyagi 

érdekeik védelmére most is, mint a háború 

elején, hajlandó támogatni és kész olyan 

tárgyalást kezdeni, amely alkalmas lenne 

az összes semleges államok egyesítésére, a 

mennyiben ezek megkáirositottnak érzik ma-

gukat és szükségesnek tartják a szenvedett 

károk jóvátételét vagy enyhítését. (M. T. 1.) 

A francia szocialisták 
között erősködik a béke-

vágy. N 

Zürich, január 2. A francia szocialisták 

nemzeti kongresszusán az Avanti szerint 

ama napirend mellett, amely az eddigi há-

borús politikát folytatni kivánja mindaddig, 

amig a központi hatalmak megfelelő béke-

feltételeit nyilvánosan nem közlik, 1582 sza-

vazatot adtak le 1348 ellenében. A második 

napirend mellett, amely a szocialisták között 

való nemzetközi viszony ujraif el vételének el-

maradását kívánta, 1537 szavazatot adlak le 

1407 ellenében. Az Avanti megállapítja, hogy 

a francia nemzeti szocialista kongresszuson 

a háborús politika mellett való többség áp-

rilis 9-én 1027, augusztus 10-én 756, most 

már csak 234, illetve 130 szavazat volt. 

Bolgár hivatalos jelentés. 
SZÓFIA, január 2. A bolgár vezérkar 

jelenti: Román front: Rendkívül elkesere-

dett harcok után kivetettük a makacsul el-

lenálló ellenséget hatalmasan kiépített állá-

sukból a 264. és 197. magaslatoknál Ludo-

vica mellett. Megszállottak az egész ellen-

séges állást. Ludovicából az ellenség a hátsó 

jól kiépített állásába vonult vissza, amely 

Macintói keletre 300 lépésnyire északra a 

105. számú magaslatig és a Duna mellett 

fekszik; 217 oroszt elfogtunk. 

Szófia, január 2. A bolgár főhadiszállás 

közli január 1-én: 

Román front: A macini hídfő ellen meg-

kezdett harc még tart. A foglyok száma hat 

tisztre és 1150 közemberre, zsákmányunk pe-

dig 4 ágyúra és 14 gépfegyverre emelkedett. 

Relet-Oláharszágban a támadás még tart. 

Macedóniai front: Csaknem az egész 

harcvonalon szórványos tüzérségi tüzelés. 

A Struma mentén járőrök összecsapásai. 

Repülőgépeink eredményesen dobtak 

bombákat a Lerinétől (Florinától) északke-

letre levő ellenséges csapatokra. 

Hogy kivánja a pénzügyi 
tanácsos a város jövedelmeit 

fokozni. 
(Saját tudósítónktól.) Balogh Károly 

pénzügyi tanácsos az elmúlt év utolsó nap-

ján két beadvánnyal fordult a város tanácsá-

hoz. Mindkettővel a város jövedelmeit akarja 

fokozni, hogy miként, azt mondják el az in-

dítványok. Az első igy szól: 

— Tekintetes Tanács! A város nagy fel-
adatainak megoldásához nemcsak a meglevő 
közjövedelmeknek fokozására, hanem ujabb 
jövedelmi forrásoknak megnyitására is szük-
ség van. Nemcsak a külföld városai, hanem 
a magyar városok is a legutóbbi időkben 
minden eszközt megragadnak, hogy város-
fejlesztési reformjukhoz szükséges anyagi 
eszközöket megteremtsék, minek következté-
ben a közszolgáltatásoknak majdnem minden 
formája községi adóztatás alá kerül. 

Nem szükséges indokolnom, hogy váro-
sunknak nagy feladataihoz igen nagy jöve-
delemre van szüksége, ennélfogva nekünk is 
kell követni a kulturvárosok példáját s ujabb 
jövedelmi forrásokat kell teremtenünk. 

E célból javaslom a város tanácsának, 
méltóztassék tárgyalásba bocsdjtkozni a sze-
gedi közúti vaspálya részvénytársasággal, 
hogy mily feltételek mellett lenne hajlandó 
a villamos vasúti jegyekre kiszabandó városi 
illetéket beszedni s azt a város háztartása 
részére átengedni. Ez alkalommal tárgyalás 
alá lenne az is veendő, hogy a területhasz-
nálati szerződésben megszabott nettó része-
sedés azonnal bruttó részesedésre mily fel-
tételek mellett változtatható át. 

Továbbá méltóztassék tárgyalásba bo-
csdjtkozni a légszeszvilágitási részvénytár-
sasággal, hogy mily feltételek mellett lehet-
ne a légszesz- és villanyvilágítást városi 
illetékkel megterhelni. 

Tisztelettel kérem a tekintetes Tanácsot, 
méltóztassék javaslatomat érdemi tárgyalás 
alá venni. Tisztelettel Balogh Károly városi 
tanácsos. 

A második beadvány a következőket 
tartalmazza: 

Tekintetes Tanács! A város részére biz-
tosítandó uj jövedelmek között igen lénye-
gesnek tartanám, ha a.már meglevő négy 
mozgófénykép színházi jogokon kiviül ujabb 
jogok senkinek sem adatnának ki. hanem az 
uj jogokat a város törvényhatósága saját 
maga részére szerezné meg és akkor, midőn 
annak ideje elérkezik, a megszerzett jogok 
alapján a város létesítené az ujaöbi mozgó-
fényképszinházákat s azoknak jelentékeny 
jövedelmét a költségvetés részére biztosítaná. 

A zenede-palota felépítésével elérkezik 
annak ideje, hogy a város a megszerzendő 
egyik mozgófénykép-szinházi jogával éljen. 
A város érdekében állónak tartanám azt is, 
hogy a meglevő mozgófényképszinházak jor 
gai bizonyos feltételekhez köttessenek, amely 
feltételekkel minden üzérkedés a jogokkal 
kizárassék. E célból kimondandónák tarta-
nám: 

1. hogy a meglevő moziengedélyek csak 
a jelenlegi helyre érvényesek, más helyre, 
illetve helyiségre a mozijog át nem ruház-
ható s ha a mostani jogtulajdonos jelenlegi 
helyén a mozi jogát .nem gyakorolná, az 
másnak át nem adható, — a jog megszűnik. 
2. A mozijog-tulajdonosok jogaikat el nem 
adhatják, ha mégis eladnák, az uj. tulajdo-
nossal szemben a mozijog megszűnik. 3. A 
lemenő törvényes örökösök, bizonyos illeté-
kek befizetése ellenében, ha kérelmezik, a 
mozijogot ugyanazon helyre megkaphatják, 
de el nem adhatják. Ha az örökösök nem 
kérnék a jog átruházását, ugy a mozijog 
megszűnik. 


