
a lakosság ellátása érdekében a redukált ke-

nyérlisatkontingenst tengeriliszttel fogják 

pótolni. Budapesten is meg fog jelenni a na-

pokban -az erről szóló szabályrendelet. Intéz-

kedés törtónt az iránt, hogy kenyér céljaira 

csakis esirátlaoitott tengeriből készült liszt 

kerülhessen forgalomba, miután az el tartha-

tó bb és nincs kitéve a gyors romlásnak ós 

keseredósnek. Igy biztosítva van a fogyasztó 

közönség, hogy nem kell ízetlen, olajos és 

néhány napi álláfs után' megkeseredett ke-

nyeret élveznie. Nem fog az som előfordulni, 

hogy nagymennyiségű tengeriliszt megírom-

lik és a fogyasztásra alkalmatlanná válik 

amint az kót évvel ezelőtt megtörtént. A jó-

ízű kukoricái isztes kenyér, amelyhez a ten-

geri-esirátlanitá.s révén jut a közönség, a leg-

első alkalom, amely a nemzet széles rétegei 

-előtt kézzelfogható módon kidomborítja az 

uj tengeri-őrlési eljárás fontosságát, de egy-

uttailigazat ad azon előrelátó molnárainknak 

is, akik siettek berendezkedni a tengeri-csi-

rátlanitáshoz és most jóizü, tartós- -tengeri-

liszt készítésével országos érdeket szolgálnak 

Bizalommal néz tehát az orzág közönsége a 

•kukoricás kenyér elé, hála a -tengeri csirát-

lanitásámak! 

— Változások a diplomáciában. Budapest-
ről jelentik: Félhivatalos közlés szerint báró 
Gagern Miksa berni és báró Giskra Károly 
hágai követet visszahívták és ez alkalomból 
mindketten a vaskoron a-rend I. osztályát 
kapták. Berni követté báró Mustdin Sándort 
nevezte ki a király a külügyminisztérium-
ból, hágai követté pedig gróf Széchényi La-
jost aki csak a minap lett szófiai követ. Az 
ily módon ismét megüresedet szófiai követ-
ség élére a külügy-miniszter öcscsét, gróf 

1 Czernin Ottót- nevezték ki. A Velics Lajos 
| halálával megüresedett müncheni követi ál-

lásba gróf Thurn-Valsassina Dugias került. 
Gróf Hoyos -Sándor, aki eddig a külügymi-
nisztérium elnöki ügyosztályának vezetője 

volt, ügyvivő lett Krisztián iában a norvég 
királyi udvarnál. E változások alkalmából 
sok diplomata részesült kitüntetésben; gróf 
Hoyos Sándor a Ferenc József-rend közép 
kereszt j ót k apta ,a csil l aggal, Ugrón István 
varsói rendkívüli követ pedig a Ferenc Jó-
zsef-rend nagykeresztjét. 

— Polgármesterek incidense a közékí-
mezés miatt. Budapestről jelentik: Báró Kürthy 
Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal el-
nöke meghízta dr. Nagy Ferenc miskolci pol-
gármestert, hogy járja végig a vidéki váro-
sokat ós ellenőrizze a Közélelmezési szerveze-
teket. Dr. Nagy elsősorban Debrecenbe uta-
zott, ahol azonban dr. Márk Endre udvari 
tanácsos, polgármester nem fogadba. A mis-
kolci polgármester az egyik tanácsossal be-
járta a várost, .ejlutuizotit, az ekeiről pedig 
jelentést tett báró Kiirtliynek. Az incidens 
ügyében egy újságíró beszélgetést folytatott 
báró Kürthyvel, aki a következőket mondot-
ta: 

— Hivatalosan még nem kaptam jelen-
tést az ügyről, de privát uton értesültem a 
két polgármester kanapé-processzusáról, -a 
mely engem is kellemetlenül érintett. iDi'f 
Nagy Ferenc, Miskolc város polgármesterét 
találtam a. vidéki polgármesterek közt legab 
kahruasa'bbnalk -arra, .hogy felkérjem a váro-
sok közélellmezésének megvizsgálására, ami-
nek bizonyos ellenőrziésszerii jellege van. Az 
alkalmas egyén kiválasztásánál elsősorban-
azt kel-lett tekintet be vennem, hogy dr. Nagy 
Ferenc Miskolc város mintaszerű közéllelme-
zéséntak megszervezésénél kiváló szakférfiú-
nak" bizonyult. Sajnálom, hogy nem aszerint 
válogathattam a vidéki polgármesterek kö-
zött hogy udvari tanácsos-e az illető vagy 
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sem. Én -a dolog után is teljes bizalommal 
vagyok dr. Nagy Ferenc iránt és az ügy 
megvizsgálása után a dolgai érdeme szerint 

fogom elbírálni. 

-Nyilatkozott az incidens ügyéhen dr. 
Nagy Ferenc is, aki a dolog érdemére nézve 
megjegyezte, hogy Debrecen város polgár-
mestere nem sokat törődik városának köz-

élelmezésével, mert ha törődnék vele, való-
szín illeg nemcsak hogy nem kerülte volna 
el a vele való találkozást, hanem szívesen 
vele ment volna és meghallgatta volna ta-
pasztó] atokon -kiépült1 véleményét -a debre-
ceni közélelmezés esetleges hiányosságairól. 
Dr. Márk Endre az incidensre vonatkozólag 
kijelentette, hogy csak utólag értesült arról, 
hogy dr. Nagy báró Kürthy megbízásából 
jár eh Elfoglaltságára hivatkozik és azt 
mondja, hogy Vásá,ry közélelmezési taná-
iesossal várt a miskolci polgármesterre, de 
dr. Nagy elutazott Debrecenből anélkül, 
hogy vele beszélt volna. 

— Ujságirók kitüntetése. Bécsből jelentik: 
A Neue Freie Presse kiadóját, Benediht Mó-
ricot, -hir szerint a legközelebbi napokban az 
Urakiháza tagjává fogják kinevezni. Ezen-
kívül ugy auszriai, mint a magyarországi 
sajtó számos tagját is ki fogják tüntetni. 

— Budapesten is felkutatják a magán-
lakásokban as élelmiszereket. Budapestről 
jelentik: A tanáos plakáton közli, hogy feb-

ruár 5-től kezdve bizottságok fognak megje-

lenni minden lakásban és ellenőrizni fogják, 

hogy a lakás tulajdonosa helyes adatokat 

vallott-e be a november 19-iki élelmiszec-

összeirásnál. Aki korábbi vallomását helyes-

bíteni akarja, annak módot adnak arra, hogy 

január 31-én újból bejelentse a készletét. Az 

ellenőrzésnek az a célja, hogy senkinél se le-

gyen nagyobb készlet, mint .amekkora az elő-

írás szerint augusztus 16-ig megilleti. A- fö-

lösleges készleteket maximális áron el fog-

ják venni, a többi készletet azonban meg-

hagyják de .a jegykiosztásnál szigorúan szá-

mításba veszik. 

— bchWitnmer Róza előadása. Bédy 
Beliwimmer Róza, az európai hirü szónok és 
agitátor február 2-án este fél 9 órakor elő-
adást tart a Tisza-szálló nagytermében. Ame-
rika a háború alatt a cime előadásának. 

Seb wimmer Róza egyéniségének nagy kon-
cepciója, hatalmas szónoki tehetsége s azok 
a tapasztalatok, amelyeket a háború alatt 
Amerikában szerzett, a legnagyobb érdeklő-
désre tarthatnak számot. Annak az állam-
nak belügyeit fogjuk megismertetni, amely 
a háború egész tartama alatt reményeinknek 
s várakozásainknak középpontjában állott. A 
jegyek árai 3, 2 és 1 korona és megválthatók 
a Feministák Szegedi Egyesületének Vár-n. 
7. szám alatti helyiségében, délután 4—7-ig. 

— A Németországba va»ó bevitel uj sza-
baíyozasa. A német birodalmi Kormány uj 
rendeleteket bocsátott ki, amelyek a Német-
országba való egész bevitelt engodólykény-
szerhez kötik. Ezentúl általában minden be-
vitelhez előzetes hatósági engedély szükséges. 
Az eddigi behozatali tilalmak elégtelenek-
nek bizonyultak. A szövetségi tanács mos-
tani rendelete szerint a német birodalomba 
csakis az illetékes hatóság engedóyévei le-
het árukat behozni. Az ehhez csatolt végre-
hajtási batározmányok többek között azt 
mondják; A német határon vailó árubehoza-
talhoz a berlini be- ós kiviteli engedély biro-
dalmi biztosa adja meg az engedélyt. A vám-
hatóságok a birodalmi biztos engedélye nél-
kül megengedhetik azonban a vámmentes 
áruknak a behozatalát, amennyiben nincs 
drágakövekről és igazgyöngyökről, illetve 
olyan tárgyakról szó, amelyekbe 200 márká-
nál nagyobb értékű drágakő vagy gyöngy 
van foglalva. Ezeket még akkor sem szabad 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

Jókai Mér 
világhírű regénye a filmen 
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Filmregény 4 felv. I I . befejező rész. A főszerepben: 

Beregi Oszkár. 
• • • 

A legjobb Teddg vigjáték 

A jóból is megárt a sok. 
Vigjáték 3 felvonásban. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 vasárnap 2, fél 4, 

5, 7 és 9 órakor. 


