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A politikai helyzet. 
— Kihallgatások a királynál. — 

Bécsből jelentik: A király és a királyné 

szerdán reggel félkilenc órakor érkezett 

vissza Bécsbe Reichenauból. A délivasut 

pályaudvaráról a királyi pár a Hofburglba 

ment. A király egész nap kihallgatásokat 

adott. Délelőtt tiz órakor gróf Andrássy 

Qyula volt kihallgatáson a királynál. Báró 

Jósika Samu, gróf Dessewffy Aurél és her-

ceg Batthyány-Strattmanm László szintén 

megjelentek audiencián. Tizenegy órako) 

báró Freiberg Albert német nagykövetségi 

tengerészeti attasét fogadta a király külön 

kihallgatáson', félórával később pedig Schaum 

burg-Lippe Frigyes herceg vezérőrnagyot. 

Délután félnégykor gróf Czernin Ottokár 

külügyminiszter, 5 órakor gróf Clamm Mar-

tinié osztrák miniszterelnök, Ihat órakor báró 

Rosner Ervin volt kihallgatáson .a király előtt 

Bécsből jelentik: A Neues Wiener Tag-

blatt irányadó helyről közli, hogy a magyar 

kormányválságról elterjedt hirek a valóság-

nak nem felelnek meg. Semmi ok sincs arra 

a feltevésre, hogy Magyarországon nagyobb 

változás késziül. Gróf Andrássy Qyula láto-

gatása Czernin külügyminiszternél udvarias-

sági tény. Qróf Tisza István miniszterelnök 

szombaton Bécsbe érkezik; jelentést tesz az 

uralkodónak a helyzetről és a kormány új-

évi szerencsékivánatait tolmácsolja. 

Bécsből jelentik: Qróf Andrássy társa-

ságában volt ellenzéki képviselő . elmondta, 

hogy Andrássy kihallgatása jóval' tovább 

tartott, mint a másik (három kihallgatás 

együttvéve. Maga Andrássy nem nyilatkoz-

ihatik, hogy miről folytatott beszélgetést, de 

bizonyos, hogy nem volna titkolni valója, 

ha csupán megköszönni ment volna kitünte-

tését. Ama tény, hogy Andrássy a külügy-

miniszterrel. az osztrák miniszterelnökkel és 

több magas állású udvari személyiséggel 

folytatott megbeszélést, arra vall, hogy a ki-

hallgatásnak nagyobb jelentősége van. 

Osztrák politikai körökben leghatározot-

tabban beszélik, hogy Andrássy nemsokára 

ujabb kihallgatásra kap meghívást. Arról a 

híresztelésről, hogy Lukács Lászlót is ki-

hallgatáson fogadja a király, Bécsben mit-

sem tudnak. 

Bécsből jelentik: Gróf Andrássy Gyula 

délután meglátogatta gróf Czernin Ottokár 

külügyminisztert, gróf Clamm Martinié mi-

niszterelnököt és több előkelő udvari szemé-

lyiségeket, akikkel tanácskozott. Andrássy 

kíséretében vannak: Windischgnaetz herceg, 

gróf Károlyi Mihály és gróf Batthiány Ti-

vadar. 

Bécsből jelentik: Gróf Andrássy Gyula 

kihallgatása után az Az Est munkatársának 

a következő nyilatkozatot tette: 

— Arról természetesen nem nyilatkoz-

hatom, hogy miről volt szó a kihallgatáson. 

A külsőségekről annyit elmondhatok, hogy 

őfelsége a következő sorrendben fogadott 

bennünket: báró Jósika Samut, gróf Des-

sewffy Aurélt, engem és Batthyány-Stratt-

mann László herceget. Ez a sorrend ,a titkos 

tanácsosságiunk sorrendje. Hogy a kihall-

gatásom meddig tartott, azt nem tudom, 
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inert nem néztem meg az órám. Annyit 

mondhatok még kihallgatásomról, amelynek 

folyamán megköszöntem kitüntetésem, hogy 

a szokásos öt percnél hosszabb ideig tartott. 

Bécsből jelentik: Gróf Andrássy Gyula 

Gyula a N. Fr. Presse munkatársának kije-

lentette, hogy néhány napig Bécsben marad. 

Bethmann-Hollweg 
nyilatkozata. 

Bécs, január 3. A N. Fr. Presse berlini 

levelezője egy berlini pályaudvaron beszélt 

Bethmann-Hollweg birodalmi kancellárra, a 

ki a következő érdekes nyiatkozatot tette: 

— Mi szövetségeseinkkel együtt meg-

tettük a magnükét, hogy a további vérontást 

elkerüljük. Hogy az újév nem hozott köze-

lebb bennünket a békéhez, ennek ellenségeink 

az oka. Jelszavunk, mint eddig: győzelem 

és kitartás! 

Németország és a monarchia teljesen 

megismerték egymást. Szövetségünk minden 

időkre olyan sziklaszilárd, hogy minden ro-

ham szétzúzódik rajta. Ausztria-Magyaror-

szágot fiatalos szellem lengi át, amely vég-

leges győzelemre fogja segiteni. 

Orosz hivatalos jelentés 
győzelmes előnyomulá-

sunkról. 
Sajtóhadiszállás, január 3. Az orosz 

vezérkar jelenti január 1-én: A Domuk-

folyó környékén az ellenség offenzivát kez-

dett. Az ellenségnek sikerült tábori őrsé-

geinket egy magaslatról leszorítania, de mi 

a helyzetet újra visszaállítottuk. Az ellenség 

folytatja támadásait a Sultától a Csobanosz 

völgyéig terjedő szakaszon, valamint a Toí-

tana- és Ojtoz-völgyben is. A barco'k a két 

utóbb emiitett völgyben különösen makacs 

jelleget öltöttek és ott az ellenségnek újra 

sikerült csapatainkat kissé visszavetnie ke-

leti irányban. 

Román front: Az ellenség megtámadta 

a románokat a Kasin-folyótól északra és dél-

re húzódó fronton, egészen nyolc versztnyi-

re Kelet-Moldova határáig. A csapatok állá-

saikat hátrább helyezték. Éjjeli támarásban 

az ellenség visszavetette a románokat a 

iRimna-íolyó forrásánál, ahol azok Focsani-

től 20 verszfcnyire nyugatra vonultak vissza. 

Pol l i i Tesluérek 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonlcs-u. 6. Széchenyl-fér 17. 
Telefon 854. Telefon 855. 
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230 gramm a napi lisztadag 

(Saját tudómtánbtól.) Balogh 'Károly 

pénzügyi tanácsos szerdán a tanács elé ter-

jesztette Szeged novemberi lisztéi látásáról 

szóló jelentését. A jelentés szerint a uralt évi 

novemíber lió 23-án kimutatott 85.731 ellátás 

alatt levő családtagok száma időközben sza-

porodott 913 egyénnel, továbbá kenyérjegyet 

kiadtak 768 személy részére, igy ellátás alatt 

levő személyek száma fölemelkedett 87.412 

személyi*e. Ebből törültek 5521 személyt, igy 

maradt ellátás alatt 81.891 családtag. Ha 

ezeknek egy napra eső adagját száznyolcvan 

grammal számoljuk, az kitesz naponkint 

14.740 kilogrammot, harmincegy napra 456 

ezer 950 kilogrammot. Ebihez hozzászámítan-

dó a vidékiek, átutazók és szabadságoltak 

szükséglete, havonkint 33.050 kilogram, tehár 

összesen egy hóra szükséges lisztmennyise!? 

fejenkint 180 grammal számítva kitesz 490 

ezer kilogrammot. Ha a nehéz munkások ré-

szére megállapított napi 220 .gramm liszt a (ta-

got hozzászámítjuk a fönti mennyiséghez, 

ugy a havonkint nyert 550.000 kilogram liszt-

mennyiség teljesen kimerül. 

Jelentette még a pénzügyi tanácsos, hogy 

a kóbor cigányok részére havonkint 60 zsáK 

liszt szükséges és, hogy a november 16-átöl 

deoem'ber 15-ig terjedő időre kapott 6827 zsák 

liszt vételára fejében 375.673 korona 95 filter 

folyt be a közélelmezési üzem pénztárába. 

Báró Kürthy Lajos, az Országos Közélel-

mezési Hivatal elnöke szerdán telefonon érte-

sítette a polgármestert, hogy a 180 grammtól 

230 grammig terjedő és a rekvirálás során 

lefoglalt lisztmennyeségeket nem kell beszál-

lítani. A 230 grammtól 240 grammmig ter-

jedő fennmaradó napi lisztmennyiség beszol-

gáltatása azonban szükséges. 

— Időjárás. Változékony, jobbára csapa-

dékos idő várható, némi hősülyedéssel. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Változékony, 

sok helyütt csapadék. 

— Károly király szentesitette az első 
törvényt. A hivatalos lap szerdai száma két 
törvénycikket közöl, amely királyi szentesí-
tést nyert. Az egyik törvény az 1916—<17. költ-
ségvetési óv első hat hónapjában viselendő 
közterhekről és fedezendő állami kiadásokról 
szól, a másik pedig a külkereskedelmi és kül-
forgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről. 
Ez a két törvény az, amelyeken az uj király 
a szentesítés jogát első ízben gyakorolta. A 
törvénycikkek szokásos bevezető része igy 
kezdődik: Mi IV. Károly, isten kegyelméből 
ausztriai császár, Csehország királya és Ma-
gyarország apostoli királya. 

— A királyi pár Bécsben. Bécsből jelentik 
A királyi pár szerdán délelőtt Bécsbe érke-
zett. Báró Freiberg—fEisenberg, a német 
nagykövetség tengerészeti attaséja és Soham-
burg^Lippe Frigyes herceg még a délelőtt fo-
lyamán kihallgatáson jelent meg a királynál. 

— A király budapesti tartózkodása. Bu-

dapestről jelentik: Feltétlenül hiteles értesü-

lés szerint Károly király egész udvartartá-

sával január derekán Budapestre érkezik, 

őfelsége valószínűleg egy hónapig marad 

Budapesten. A király egy magasrangu ud-

vari tisztviselő előtt igy nyilatkozott: Nem 

„tartózkodni", de élni akarok Magyaromé-


