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Itt van előttem ;aiz asztalon egy ilyen kis 

csomag- A lámpa kör ül öntözi, megöleli tejszerű 

fényével; az árnyéka merészen .szűk,ve, gigan-

tikus nagyságot ölt, miintha a lelkünkben látná 

a felépített ezerkupolás templomunkat, mintha 

a szivünkben hallaná az ujjongó felszálló éne-

det: a bálát. Oly .egyszerűen, igény tel eníil néz 

rám most a parányi lila testű csomag, mintha 

.alázatos pillantással mondaná: 

„Elküldtek, itt vagyok. Ne haragudjatok 

kérlek, hogy csak igy jöttem, magam jöttem. A 

többiek nem jöhettek, otthon kellett maradniok. 

Ők talián jövőre jönnek, mert át kéli .nekik is 

kelni a tengeren, de csak jövőre, lva mindenki 

szeretni fogja, egymást, ha újra folytatjátok fél-

bemaradt munkái tok a t, ha visszatértek elha-

gyott, feldúlt otthonaitokba. Egyedül kellett 

jönnöm, nem kisért senki más, csak a Szere-

tet." 

És nekem erre könnybelábad a szemem. 

H. S. 
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As olaszok offenzivánktól félnek 
Zürich, január 16. A Neue Zürcher Zei-

tung közli a milanói Secolo egyik érdekes 

vezércikkét, amely az Olaszország ellen vár-

ható offenzíváról szól. A Secolo lehetséges-

nek tartja, hogy az offenzívától elterjedt hi-

rek beigazolódnak és azért üdvözli az olasz 

hadügyminiszternek legutóbbi szigorú intéz-

kedéseit, .ámelyek többek között a bujkálok 

ellen irányultak. 

A monarchia — irja az olasz lap — a 

belső helyzetéről elterjedt kedvezőtlen hirek 

ellenére is képes arra, hogy esetleg német 

segítséggel uj offenzívát kezdjen Olaszország 

ellen. Eltekintve néhány csah ezred elpártolá-

sától, Ausztria e háborúban katonai szilárd-

ságának meglepő jelelt adta és valóban 'ab-

ban a helyzetben, van, hogy tovább harcol-

jon. Az az optimizmus, amely minden antant 

korferencia után lábra kap, könnyen végze-

tessé válhat. 

Ezért a római haditanácsnak elsősorban 

az erők elosztásával kellett foglalkoznia, 

hogy mindegyik szövetségesnek tökéletesen 

biztosítsa a szükséges anyagi észközöket 

iránijának megyédelmezésére. Csak ha ez 

megtörtént, kerülhetett a sor egy offenzív 

terv megbeszélésére, mely Olaszországot 

képesjSé tenné arra, hogy szemb esz állhasson 

minden támadással, még ha az német segít-

séggel történik is. Olaszországnak és az 

.egész antantnak érdeke, hogy az olasz front 

minden tekintetben biztos legyen. ' 

Török hivatalos jelentés 
A Magyar Távirati Irodának jelentik 

Konstantinápolyból: A főhadiszállás jelenti: 

Kaukázusi front: A balszárnyon két he-

lyen visszavertünk ellenséges támadásokat. 

A román fronton harooló csapataink január 

13-án visszaérték ellenséges .támadásokat. 

14-én csapataink az ellenség heves tüzelése 

ellenére Vadeni falut rohammal elfoglalták, 

A többi arcvonalon nem volt fontos ese-

mény. • 

A pápa magánfitkárának béke-
missiója. 

Genf, január 16. A Daily Mail jelentése 

szerint a pápa magántitkára Svájcba étke-

zett. A prelátus Ihir szerint oly misszióval 

van megbízva, amely összefügg a bókemoz-

galommal. ; , 

HIREK 
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A főispán a Balkán Akadémiáról 

A keddi közgyűlést elő,készítő tanácsülé-

sen dr. Cica{l\ricis Lajos főispán .részletesen 

nyilatkozott a Balkán Akadémia ügyének 

jelenlegi állásáról. 

— A napokban interveniáltam — mon-

dotta a főispán — .a Balkán Akadémia ügyé-

ben dr. Jankovich Béla kultuszminiszternél, 

aki igen szivesen fogadta a tervet és azt 

szerencsésnek is tartja. Helyesnek tartaná 

azonban, ha a tervezetet előbb megkapná, 

mint a küldöttség jár nála, mert igy mód-

jában lenne azt átnézni és szaktanácsával 

megtárgyaltatni. Miután pedig az ügy a .ke-

reskedelmi és pénzügyminiszterhez is tarto-

zik, erről velük ,is tárgyalni kell, esetleg 

szükségessé válik minisztertanácson ismer-

tetni az ügyet. Igy mielőtt küldöttség járul-

na hozzá, a Balkán Akadémia ügyét teljesein 

ismerné és .már érdemleges választ is ad 

hatna. Informáltam a kultuszminiszter urai 

arról is, hogy az épület hiánya inem okozhat 

semmiféle nehézséget, mert a kereskedelmi 

és iparkamara a szükséges időre felajánlotta 

saját épületét. Volt azonban egy másik ag-

gálya a kultuszminiszternek és pedig, liogy 

egy ilyen speciális és mivós intézethez nem 

lehet 'Magyarországon elég szakférfiút ta-

lálni és igy az intézet számára külföldi tan-

erőket is meg kell nyerni, legalább is, amiig 

az intézet önmagát ugy kifejleszti, liogy ná-

lunk is elegendő szaktanerőt találhatunk. 

— Ismételhetem, hogy ettől eltekintve a 

kultuszminiszter ,a Balkán (Akadémia tervét 

a legnagyobb örömmel fogadja s remény van 

rá, hogy az uj intézmény már a jövő tanév-

ben megkezdeti működését. 

— Időjárás. Főleg nyugaton, sok helyütt 

csapadék és lényegtelen höváltozás várható. 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Sok helyütt 

csapadék, enyhe. — Déli hőmérséklet 4-3 

fok Celsius. 

— Az osztrák miniszterelnök tanácsko-

zása Budapesten. Budapestről telefonálja tu-

dósítónk: Gróf Ckim-Maritinic osztrák mi-

niszterelnök ked'den délután Budapestre ér-

kezett. Rögtön ja, miniszterelnöki, palotába 

hajtatott, ahol hosszasan tanácskozott gróf 

Tisza István miniszterelnökkel. A tanácsko-

záson részt vett Teleszky pénzügyminiszter 

is. Az osztrák miniszterelnök este visszauta-

zott Bécsbe., 

— Gróf Paar Edét feimentették állásától. 

Bécsből jelentik: őfelsége gróf Paar Ede 

első főihadsegédet állásától felmentette és 

megengedte neki, hogy a főhadsegédi egyen-

ruháját továbbra is viselje. 

— Az uj francia fővezér nyilatkozata. 

Zürichből jelentik: Nivelle tábornok, az uj fran-

cia generalisszimusz, legutóbb beszéldetést foly-

tatott egy svájci katonatiszttel, alki most a kö-

vetkezőket közli: Nivelle tábornok nyugodt 

természetű ember, aki nem- táplál vérmes remé-

nyeket az eljövendő események iránt. Nagyon 

jól tudja, hogy egyáltalán .nem, vagy csak alig 

lehetséges az elsőrendű emberanyagból álló és 

az egész mlodern miiszalki tudomány felihaszná-

lásával kiépített mélyen tagolt német, vonalalka,t 

eflfefctive áttörni, felteszi azonban, bogy idő-

vel sikerülni fog ,a nyugati német, .arcvonalat 

meglazítani és visszanyomni. Az uj offenzíva 

nem nagyon fog különbözni a legutóbbi nagy 

offenzívától, mert ezúttal is a tüzérségre hárul 

a főfaladat és az ellenséges arcvonalba való 'be-

törésekkel akarják a németek visszavonulását 

elérni. — Aura a. kérdésre, vájjon az Agence 

Havas híre, hogy a francia fronton lloét millió 

angol harcol, igaz-e, mosolyogva igy válaszolt 

a francia fővezér: 

— Már mondottam, milliós hadsereg. Kü-

lönben nem a számok egyedül döntik el a há-

borút, mint azt ezúttal is tapasztaltuk, A fő a 

csapatok szelleme: megfelelő felszerelésük ter-

mészetesen magától (értetődik. Katonáink el-

szántsága rendkívüli. Hadseregünk győzni akar. 

— A csanádi püspök újévi szózata. Glatt-
felder Gyula csanádi megyéspüspök most 
adta ki I. számú körlevelét, amelyben az új-
esztendő kezdetén lelkes hangú szózatot intéz 
papjaihoz és híveihez. Hangoztatja, hogy 
most is azzal a hittel és változni nem tudó 
bizalommal fordítjuk tekintetünket, az Isten 
felé, mely a háború kezdetén és azóta is vál-
tozatlanul sugárzott ki a hadviselésre kény-
szeritett .népek szeméből. Végül arra buzdít-
ja papjait, hogy főként az iskolai hitoktatást 
végezzék nagy szeretettel és buzgósággal 
mert az apák esztendők „sora óta távol van-
nak a családi tűzhelytől és nincs, aki erős 
kézzel féken tartsa a fejlődő és serdülő gyer-
mekeket. 

— Egy magyar álhiriapiró hazugságai 
a Morning Postban. A londoni Morning Post 
szerkesztőségében egy Szebenyei József nevű 
újságíró ül, akii 'dicstelen álhirlapirói szerep-
lés után, amely Szegeden letartóztatásával 
ért véget, még békeidőben Londonban ütötte 
fel tanyáját. Ez a iSzöbenyei teljesen az an-
gol sajtó szolgálatába szegődött és Magyar-
országról szóló hiazug hireiveil egy darabig 
mint angol lapok amsterdami tudósítója el-
árasztotta a londoni újságokat. Később itudó-
sitóból a Morning Post belső munkatársává 
avanzsált s ebben a minőségében különösen 
mint a lap „magyar tudósítója" teljesít ez a 
becstelen hazaáruló szolgálatokat. Legutóbb 
tudósítást közölt a magyar parlament decem-
ber 12-iki üléséről. lEzen az ülésen, — irja 
Szebenyei a Morning Posili-baii — gróf 
Batthyány Tivadar s Károlyi Mihály szenve-
délyes támadásokat intéztek Németország el-
len. Batthyány ezen az ülésen kijelentette, 
hogy .Magyarország nem hajlandó a szövet-
ségesek hódításai kedvéért a. háborút folytat-
ni. Károlyi pedig kijelentette, hogy Magyar-
ország csak a .németek keleti tervei miatt 
sodortatott a háborúba, A Morning Post ar-
ról is beszámol, hogy .Batthyány és Károlyi 
ezen beszédei óriási szenzációt keltettek és 
bogy Magyarországom a különbéke érdeke-
ben nagy kampány várható. A Morning: 
Pos't-nak erről a tudósításáról egy francia 
újság, a Journal des Débats kijelenti, hogy 
egy szó se igaz belőle, mert a szóbanforgó 
parlamenti ülésen Károlyi még csak fel se 
szólalt, Batthyány pedig egy szót sem mon-
dott abból, amit a Morning Post a szájába 
ad. A francia újság .tiltakozik az ellen, hogy 
a Morning Post ilyen hazug tudósításokkal 
kompromitálja az antant sajtóját és meg-
jegyzi hogy legfőbb idieje volna, hogy a 
Morning Post ilyen szenzációk közlését abba-
hagyja, 

— Jön a kukoricakenyér. Báró Kürthy 

Lajos, az Országos Közélelmezsi Hivatal el-

nöke táviratbain értesítette a polgármestert, 

hogy a január 15-től február 15-,ig terjedő 

egy hónapi időre csak 50 vaggon lisztet utal-

hat ki. Amennyiben azonban okvetlenül 

szükség volna mind az 55 vaggon lisztre, 


