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Lloyd George a béke 
ügyéről. 

London, január 12. Lloyd George angol 

miniszterelnök a Guidhallban a német béke-

ajánlat rl a következő kijelentéseket tette: 

A császár üzenetet küldött népéhez, á 

mely fzerint az antant visszautasította az ó 

békeajánlatát. Ezt azért tette, hogy mérget 

öntsön azokba, akiket erőszakos rendsza-

bályokkal nem tud leküzdeni. Megállapítjuk, 

hogy a németek nem kináltak békefeltéte-

leket, amit kináltak, csak egy csapda volt, 

amelyet sima szavakkal készítették elő. Az 

ilyen javaslatok valamikor megtévesztettek 

minket, most azonban az oroszlán szeme 

nyitva van. Mi nem utasítunk vissza semmi-

féle feltételt, de felismertük, hogy a háború 

jobb, mint az a béke, melynek ára az Euró-

pa felett való porosz uralom. 

A szövetségesek Németországnak szóló 

válaszukban világosan megmondották és 

még .világosabban kijelentették ezt az Egye-

sült-Államokhoz intézett válaszukban, hogy 

.mielőtt megkísérelnék a béke teanploimának 

a felépítéséit, tiudniiok keli, hogy annak szi-

lárd-e az alapja. 

Legutóbb az antant haditanácsán Ró-

mában, nem .mutatkozott kétely nagy fel-

adataink sikere dolgában. Minden nehéz-

séget megvizsgáltunk és .minden intézkedést 

megtettünk a nehézségek elhárítására. A 

világ békéjét a német militarizmus katonai 

készültsége állandóan veszélyeztette, ennek 

a veszedelemnek a .megszüntetése a jövő-

ben a szövetségesek feladata lesz. A béke 

legjobb biztositékát a jövőben abban fogjuk 

megtalálni, hogy a világ nemzetei .egyesül-

nek, hogy az első béketörőt megbüntessék. 

Az angolok támadása 
Üuf-et-Hmaranai kudarcot 

vallott. 
Konstantinápoly. A főhadiszállás jelenti 

il-iken: Az angolok 49 óra hosszat tartó 

tüzérségi előkészités után megtámadták 

Kut-el-Araaratól keletre levő állásainkat. Az 

ellenségnek kezdetben sikerült előretolt ár-

kaink egyes részeiben a lábát megvetni, de 

déiben véghezvitt ellentámadásunkkal min-

den oldalról visszavertük támadását. Lpugy 

visszautasítottuk az ellenség egy támadá-

sát, amelyet heves tüzérségi előkészités 

után és bombavetők segítségével hajtott 

végre a Eellahie-szakaszan. 

Kaukázusi front: A meiysi kikötőben 

több ellenséges hadihajó ellen hirtelen tüzér-

ségi tüzelést intéztünk. Egy angol cirkálót, 

amely a Juno-tipushoz tartozott, telitalálat-

tal elpusztítottuk, anélkül, hogy a hajónak 

ideje lett volna, hogy ránk tüzeljen. A cir-

kál óroncsa még most is ég. Egy másik 

hadihajót, amelynek nemzetisége ismeretlen, 

menekülés közben telitalálat ért és erősen 

oldalra hajolva távozott déli irányban. 

Esti német hivatalos 
jelentés. 

BERLIN. A Wolíf-ügynökség jelenti 12-

tkén este: Az Ancretól északra harc folyik. 

R polgármester a közélelmezési hivatal működéséről. 
— A hatfagu közéle lmezési fanács hivatása. — 

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror-

szág pénteki száma beszámolt már arról, 

hogy Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a 

-közélelmezési'hivatal vezetője levelet intézett 

Somogyi Szilveszter polgármesterhez, a 

melyben a közélelmezési hivatal további ve-

zetése alól való felmentését kérte. Balogh 

iemondó-levelében nem tesz említést azokról 

az okokról, amelyek lemondásra birták, a 

Délmagyarország munkatársának tett nyi-

latkozatából' azonban nyilvánvalóvá vált, 

hogy Szabó Gyula kereskedelmi és iparkama-

rai titkárnak a közéleimezés uj szervezéséről 

szóló inditványa késztette lemondásra. 

Pénteken kérdéssel fordultunk ebben az 

ügyben Somogyi polgármesterihez, aki Ba-

logh lemondásával kapcsolatosan a követ-

kező nyilatkozatot tette: 

— A pénzügyi tanácsos közélelmezés 

terén kifejtett működésével ugy a tanács, 

mint a közönség meg volt elégedve. Ilyen 

nehéz pozícióban, nehéz az embernek a helyét 

megállnia, de Balogh Károly szorgalmasan 

és a körülményekhez mérten kielégítően is 

végezte munkáját. Mielőtt bármely szakkér-

désben határozott volna, a város legkiválóbb 

szakembereinek véleményét kérte ki, tehát 

kellő óvatossággal járt el minden ügyiben. 

Hogy a Szabó Gyula által indítványozott 

hatos-bizottság szükséges-e, afölött a köz-

gyűlés bölcsessége fog dönteni. Nekem azon-

ban az a véleményem, ihogy a közgyűlés ugy 

is állandó ellenőrzést gyakorol a közélelme-

zési 'hivatal fölött a bemutatott jelentésekkel 

kapcsolatosan és ellenőrzi azt maga a kö-

zönség is. 

— A válság megoldására vonatkozólag 

ebben a pillanatban még nem nyilatkozha-

tom, de minden esetre rajta leszünk, hogy 

közmegelégedésre történjék még a döntés. 

Szabó Gyula, akinek inditványa idézte 

fel minden jel szerint a kavarodást, a követ-

kezőket mondta munkatársunknak: 

— Balogh Károly lemondása meglepett, 

de azt hiszem, hogy olyan ellentétek nincse-

nek, melyek békésen elintézhetők nem lenné-

nek s remélem, hogy a közélelmezési hiva-

tal vezetőjének általam is nagyvabecsüit 

eddigi tevékenységét nem lesziünk kénytele-

nek nélkülözni. Napokkal ezelőtt ugyanis a 

tanácsnok úrral beható megbeszélést foly-

tattam az inditvány dolgában ,s ez alkalom-

mal tőle azt a kijelentést vettem, ihogy egy 

ellenőrzői és tanácsadói szerepre hívatolt 

szerv létesítését semmikép sem ellenezné. 

Csupán az volna a kivánsága, hogy az ő fe-

lelős rendelkezési joga ne csorbitta.ssék. E 

beszélgetés után következő napon a polgár-

mester úrral közöltem is, hogy az indítvá-

nyom ily értelmű módosításához hozzájárul-

nék, sőt szükség esetén magam fogok ily 

értelemben lépéseket tenni. 

— A polgármester ur előttem is emii-

tette, hogy ő Balogh Károly működésével 

meg van elégedve. Ebben az indítványt tevők 

is egyetérthetnek, mert amit egy ember óri-

ási nehézségek leküzdésére meglehetett, azt 

Baloglh Károly elismerhető jóindulattal, hoz-

záértéssel és fáradsággal meg is tette. De 

nem errői s nem Balogh Károly működésé-

nek bírálatáról van szó. A köz,szükségletek 

ellátásának adminisztrációja oly méretéket 

kezd ölteni, annyi ember exiszteneiális érde-

keit érinti s az egész közönségre oly nagy 

fontosságúvá kezd válni, hogy az ügyek in-

tézésébe való beletekintésre ugy a fogyasz-

tók, mint az iparosok és kereskedők képvise-

letei méltán igényt tartihatnak. Ez nem bizal-

matlanság a közélelmezési 'hivatal vezetője 

ellen, hanem oly méltánylást érdemlő kívá-

nalom, mely elől elzárkózni nem lehet. Arról 

azután lehet vitatkozni, — magam is elisme-

rem, — hogy milyen hatásköre legyen a léte-

sítendő szervnek: csak ellenőrzői s tanács-

adói, avagy intézkedési hatásköre.. Nézetem 

.szerint ez teljesen egyre megy, mert a ta-

nácsot a legteljesebb összhang s tagjainak 

megértő magatartása nélkül el nem tudnám 

képzelni. 

— Ami azt az ellenvetést illeti, hogy 

hiszen igy is módjában van a létesíteni kí-

vánt uj szerv nélkül is mindenkinek ellen-

őrizni a közélelmezési hivatal .működését s 

hogy a hatóság szívesen vesz bárhonnan jö-

vő jó tanácsot — erre meg kell jegyeznem, 

hogy a kívülről jövő tanácsok s ötletek he-

lyett tudatos, minden, érdeket összeegyeztető 

program kell. Ilyennek kialakulása eddig 

I aktuális ,sem lelhetett, mert az elmúlt év fo-

t lyamán csak néhány cikk elosztása dolgában 

} éltünk át megpróbáltatásokat, egyébként pe-

dig a közönség a szükségleteinek jó részét a 

korlátozatlan magánforgalom utján elégítette 

ki. Most más helyzet van kialakulóban. Ha-

talmas, nagy és széleskörű tevékenység, a 

melyben a vezetőnek felelősséget érző támo-

gatókra van szüksége, mint ahogy Kürthy 

báró sem egymaga a diktátor. Neki rendel-

kezésére állanak több minisztérium kipró-

bált, régi, előkelő munkaerői s a hivatalok s 

társadalmi és gazdasági szervezetek egész 

sora. Emellett az Országos Közélelmezési 

Hivatal mellé is szerveznek egy felelősség-

ben osztozó tanácsot a politikai és gazdasági 

élet szereplőiből. Az, ami ott szükséges or-

szágos érdekekiből, kisebb mértékben itt is 

szükséges helyi érdekekből. 

Áss olaszok Laiback ellen akarják 
egyesíteni az erőket, 

. Lugano, január 12. A Secolo attól tart, 

hogy 'az antant ismét vonakodik uj erőpót-

lással biztositanii a végső győzelmet. Köve-

teli annak a megállapítását, hogy mindem 

Jelesleiges erővel biztosították az egyes am-

•.iVut-hataLmak külön frontját. Ezután újólag 

>kiemeli az olasz front jelentőségél és felszó-

lít ji, a a szövetségctoöket, ihogy ezt fontolják 

meg jól. A végső győzelemnek ez a stratégiai 

kiint lulópontja. Ha az antant birtokába veszi 

az és. zakii Adriát, ez sokkal döntőbb, mint 

bármt >ly más fronton elért győzelem. Addig 

aieni 1* ehet döntő idiadialt aratni, amíg a köz-

ponti ,hatalmak betörhetnelk Itáliába. Ha az 

iamitanfc 'kéjes erejével Laibach ellen támad, 

az sokk at fontosabb, mint lia hasonló erejű 

támadás st intéznek a rnyu - harctéren. 


