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(Miután ezen középeurópai vízi ut érdeke 
az egész német birodalomnak Bajorország 
különleges érdeke nem vitaiba,tó. Ez az ut 
a leendő keleti közlekedés kiinduló pontja. 
(Nyílt kérdés marad a skepikusokinak az az 
aggodalma vájjon a kelet felé való forga-
lom meg fog-e annyira növekedni, bogy a 
terv költségeit- kifizeti.) Bajorország szem-
pontjából ez az ut azért annyira fontos, mert 
egy másutt létesítendő viza ut megkerülné 
Bajorországot és egész Dél-Németországot és 
csak az északi részeknek válnék a javára ós 
mesterséges uton elzárná ezt a természetes 
utat, amelyet Bajorországnak földrajzi fek-
vése nyújt. 'Ez az aggodalom azonban az 
egyes kormányok (közt lefolyt tárgyalások 
előzetes eredményei után fölöslegesnek lát-
szik A Kelet gazdiag országaival való felvi-
rágzó kereskedelemtől, a Kásázsiából Meso-
potámiából, Arábiából, Perzsiából szállítan-
dó nyersáruktól az egész bajor nemzetgazda-
ság újjáalakulását, az eddig szegényes ipar 
fellendülését és a világforgalomba való bele-
kapcsolását reméljük. A nyersanyagok beho-
zatala mellett, ez uton ..mindennemű ipari 
cikknek a Keletre való kivitelére számítunk, 
11 gy hogy Németország egyformán lesz a ter-
melő és a szállító. 

Ausztria-Magyarország szempontjából éz 
az ut kelet felé hasonló vagy még nagyobb 
lehetőségeket nyújt. Észak felé pedig a Po-
rosz- ós Osztrák-Szilézia s Galícia niagy szén-
ter illetőivel való összeköttetést jelenti. 

Ha a terv keresztülvitele egyáltalán le-
hetséges az egész Német-birodalom szempont-
jából való értéke kétségtelen. (Százféle fejlő-
dési lehetőségre nyújt kilátást. Állami létér-
dekeik függnek vele össze és elesnék a Gibral-
táron keresztül való ut a legtöbb érdekelt 
állam szállításánál. 

iBécsben és Budapesten — ugy tudjuk -

már minden illetékes tényező együttműkö-
dik, begy terv megvalósuljon. Berlin és Mün-
chen is egyetért. Ki kell mutatni, mit vár-
hatunk tőle. A parlamentek nem vitathatják 
el e terv hasznát ós azt, hogy csakugyan 
nagyszabású és messzire kiható. (Ha fantasz-
tikumok is szerepet játszanak benne, a. pai 
1-ameinteken a sor, hogy a kérdést- nyugod-
tan tisztázzák és a terv reális értélkét meg-
állapítsák. "v 

8000 tonnás szállítóhajót sülyesz 
felf cl egy német tengeralattjáró. 

Berlin, január 12. A Wolff-ügynökség 

jelen,ti: December 28-i'kán egyik tenger-

alattjárónk a csatornában elsülyesztett egy 

körülbelül 8000 tonnás szállítóhajót, amely 

eloltott lámpásokkal torpedódombolók kísé-

retében haladt. , 

Francia csapatokat visznek 
az olasz frontra. 

Rotterdam, január 11. A Nieume Rotter-

damsche Coumnk értesülése szerint Olaszor-

szág nem: minden ellenérték nélkül csatlako-

zott a szövetségeseik balkáni akciójához. Va-

lószínű, Ihogy azok a .francia csapatok, ame-

lyek most a svájci -batáron vannak össze-

gyűjtve, arra vannak szánva, hogy átvegyék 

az olasz alpesi front egy részét. Olaszország-

nak ezzel 'felszabad ultnak csapatai a balkáni 

expedíció számára. Viszont Franciaország-

ban .az angolok ismét egy nagyobb frcmt-

részletet fognak átvenni a franciáktól. 

-izzótestek és üveghengerek i n v e r f 

és A u e r é g ő k r e legjobb minő-

ségben F O N Y O S O f f l A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165 
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Nagyságos Asszonyom, 
látja, itt most szürke homály dereng és az 

ég szomorú, unott; esőcsöppek kopognak a 

táblás üvegen, amely olyan, minit egy rémült 

unalomban meredt szem. És mint valami -régi 

kísértet, otthonos nyugalommal mered rám 

az esős napok spleenje; tul a gyász sötét szö-

vétnekón éles nyilalások hasogatnák. iMin 

den fáj; a tegnap hallott zongoralfutam mint 

sivító jajkiáltás tépi idegeimet és egy rövid, 

lágy leánykaciagás untalan haragosan csen-

dül a fülembe. 

(Messzi . . . -messzi! . . . A kék temger?-

•ken tul most opálos fényben ébred a világ és 

csend fogadja a hajnalt. szent és tiszta csend. 

Ott milyen, szép lehet mindéin és milyen szép 

a szivek békessége! Mosolyos hajnal a hara-

gos alkony helyén, .mosolygó üde'leányarcok 

a gond felhős redői helyett! . . . fáj; ez is 

fáj. Itt miiért .nincs ez igy és miért hull köci, 

eső a szüntetem szürke égből? Én láttam egy 

kertet, amely smaragd volt talán ós rubin-

szinü rózsákat termett és halványpiros rózsa-

füzérekkel koronázta meg biisizike, szép fejét, 

de a lugasa roskadozott ós a mélyén bronz-

vörös hajú -leány feküdt lezárt pillákkal, 

örökre m-oadul-atlan. És a karj-a, .ujjai, ame-

lyek revolvert szorongattak, mint a legtisz-

tább sima márvány! És -láttam asszonyt, aki 

Madonnalk-ép lehetett volna -Róma templomá-

ban, de vért fagyasztó nyugalommal küldte 

a halálba azt, aki istenként szerette! .Miért, 

hogy mind-ein mellett, ami szép, kietlen látvá-

nyok sorakoznak? És ha már igy van és nem 

lehet másképpen, .miiért látja meg mindjárt 

a szemünk, hogy nincs ahsolut-szép és jó? És 

miért űznek vad nyilalások mindig ilyen el-

érhetetlenek felé? 

-Olyan szürke minden; szürke, szürke, 

szürke! Szemben, a tráfiik előtt hatalmas tö-

megek sorakoznak .az ónos esőben; törik ma 

gnka.-t öklelik egymást. És távol .párás kö-

dök li-la fényében éginek a ikorzó iv-lámpái. És 

egy elhaladó villamoskocsi piros jelzőlám-

pája ugy ragyog az -esős estében, mint egy 

pici vérfolt valalho-l a sziv körül! 

(s. i.) 

— Időjárás. Az időjárásban lényeges 

változás nem várható. 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Változás 

nem várható. Dél hőmérséklet + 3.4 fok 

Celsius, 

— A miniszterelnök Bécsben. Bécsből 

táviratozzák .a Budapesti Tudósítódnak Gróf 

Tisza István miniszterelnök pénteken reggel 

Latinovits Endre titkár kíséretében (Bécsbe 

érkezett és banikigassei Magyar Házban szállt 

meg. Itt fogadta báró Roszner Ervinnek, a 

király személye körüli miniszternek látoga-

tásiát, a kivel hosszabb ideig tanácskozott. 

— Brassó koronázási ajándéka a király-
nak. Brassóból jelentik : Brassó város a király-
nak koronázási .ajándékul Törcsvárát aján-
lotta fel,. Gróf Tisza István értesítette Brassó 
főispánját hogy a király a város koronázási 
ajándékát elfogadta. 

— Kinevezés. A király dr. Espersit János, 
volt császári és királyi tartalékos hadapró-
dot az 5. honvéd gyalogezred állományában 
tartalékos zászlóssá- nevezte ki, 

— Meghalt a londoni orosz nagykövet. 

A Reuter-ügynökség jelenti: Gróf Benc-

kendorf itteni orosz nagykövet meghalt. Gróf 

Ben-okeindorf Sándor 1905 óta volt Oroszor-

szág anglai nagykövete. Berlinben született 

1849-ben. Iskoláit Németországban és Fran-

ciaországban végezte, 1869-hem lépett a diplo-

máciai pályára. 

— A vaj makszimáits ára. A hivatalos 
ap pénteki száma közli báró Kürthy Lajos-
nak, a közélelmezési hivatal elnökének ren-
deletét, .amelyben a tehéntej ós tehéntejter-
mékek forgalomba hozataláról ós felhaszná-
lásáról szóló rendelet végrehajtásáról intéz-
kedik. A rendelet szerint mindazok az egyé-
nek, vállalatok, cégek vagy üzemek, amelyek 
készítményeikhez (csokoládé cukorka, kara-
mell, kcuzervsütemény, kondensált tej, tej-
por, gyógyszer és hasonlók) tehéntejet és 
tejszint, valamint általában mesterségesen 
felfokozott .•zsírtartalmú tejet használnak, il-
letve dolgoznak fel és ezzel ipar vagy kere-
setszerüteg foglalkoznak, kötelesek az 1915. 
és 1916. években, iletve, ha üzemük ujabban 
létesült, aninak .megkezdése óta felhasznált 
ezen cikkek összes mennyiségét, valamint át-
lagos havomé-nti .mennyiségét üzleti -könyveik 
hiteles kivonatával az illetékes vegyvizsgáló 
állomásoknál 1917. évi február 10 éig igazol-
ni. Az elsőrendű vaj legmagasabb ára a ter-
melő és nagykereskedő közötti viszonylatban 
csomagolással együtt 11.60, a nagykereskedő 
és kiskereskedő közötti viszonylatban kilo-
grammonként 11.80, félkilós és ennél kisebb 
.adagckban kilogrammonként 12.50 korona. A 
fogyasztótól ' (követelhető legmagasabb ár 
12.S0 korona. A másodrendű vaj kilogramm-
ja fogyasztók .számára 8.60 korona. A tehén-
túró legmagasabb ára -a termelő és kereskedő 
közötti viszonylatban kg.-ként 2, a kereskedő 
-ás fogyasztó között .2.40 korona. A kávéházak, 
kávémérák, cukrászok, sütőiparosok, vendég-
lősök és hasonló iparosok a nagykereskedők-
kel egyenlő elbírálás alá esnek. A rendelet el-
lenőrzésével báró Kürthy .a közigazgatási ha-
tóságokon kivül 19 vegyvizsgáló állomást bí-
zott meg. {Szegedre „Szeged sz. kir. város tör-
vényhatósági vegyvizsgáló iabara.tor-ium-a" 
illetékessége terjed ki. 

— Ötvenöt vaggon liszt egy hónapra. 

A Hadi'termény részvénytársaság szegedi ki-

rendeltsége pénteken átiratban értesítette a 

polgármestert, hogy az Országos Közélelme-

zési Hivatal Szeged liszt-szükségletét -a január 

15-től február 15-ig terjedő egy hónapi időre 

ujhól 55 vaggon lisztben, állapította meg. Ezt 

a lisztmennyiséget már ki ás utalta a Hadi-

terméiny Szegednek. A polgármester ezzel 

kapcsolatosan azt közli, hogy a következő 

hónapban a nehéz testi munkát végző egyé-

nek napi lisztjáruléka változatlanul 300 ós a 

lakosság többi részére 180 granSii lesz, 

— A vasúti díjtételek fölemelése. Buda-

pestről jelentik: A kormány február Intői 

kezdve .tudvalevőleg harminc százalékkal föl-

emeli a teher díjtételeket. 'A díjtételek föl-

emelése kiterjed a magánké zeié-s ben levő vas-

utakra is. A kormány foglalkozik a személy-

dijszabások fölemelésével is. (Bár szerint a 

személydijtételeket is harminc százalékkal 

emelik föl. A liáboru után a fára, gabonára, 

lisztre és építési anyagokra vonatkozó díjté-

teleket a mai mérőkre fogják leszállítani. 

— A statisztikai hivatal a gyermekha-
landóság okait kutatja. Az Országos Statisz-
tikai Hivatal leiratot intézett a szege dj anya-
könyvi hivatalhoz, amelyben felhívja a hi-
vatalt, hogy készítsen statisztikai kimutatást 
arról, hogy az 1914-ben született 2600 gyer-
mek közül a mult év december 31-ig hány 
volt életben és állapítsa meg ugy az élők, 


