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Harsányt Elemér kir. vezető ügyész je-
lentette, hogy a gzegedi törvényszéki fogház-
ban márciusiban rend és tisztaság volt, a föl-
ügyelet ós ,a biztonság 'kifogástalan, szökési 
eset nem fordult elő. Márciusban a törvény-
szék fogházálban letartóztatva volt jogerősen 

-elitéit 43 férfi, 71 nő, felebbezés alatt, 11 férfi, 
5 nő és vizsgálati fogságban 124 férfi és 45 
nő, összesen 178 férfi ós 121 nő. 

Faúr Kornél műszaki tanácsos jelentet-
te, hogy az állami közutakon az 1917. évben 
kiszállítandó kavicsanyagokat 3288 köbmé-
terben, 81.653 korona 'költséggel állapította 
meg. Nagy 'baj, hogy az utakhoz a közelben 
nincsen földtermelő hely, hanem a földet 
nagy távolságról és nagy költséggel kell a 
helyszínére fuvaroztatni. Remélhető azon-
ban. hogy a közút, addig is kielégítő módon 
megvédhető és helyreállítható lesz, mig a 
végleges védőmüvek engedélyezhetők ós 
végrehajthatók lesznek. 

Alexander Lajos főállatorvos jelentése 
szerint márciusban az állategészségügyi vi-
szonyok jók voltak. A város egész területén 
elhullott 27 ló, 3 szarvasmarha és 7 sertés. 
A közvégóhidon leöltek és alkalmasnak talál-
ták a közfogyasztás céljaira 1947 nagy mar-
hát. 31 növendék marhát, 318 szopós bor jut, 
1909 sertést, 267 juhot, 2 kecskét, 1270 bá-
rányt és il(2 lovat. 

Mindazoknak, kik szeretett férjem 
elhunyta alkalmából részvétükkel 
felkerestek, ez uton mondok hálás 
köszönetet. 

Szeged, 1917. április hó 17-én. 

Özv. Vajda Béláné 
szül. Várnay Paula. 
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Ezenkívül: 

A látszat csal 
Bohózat 3 felvonásban. 

; Anna Müiler Lincke. 
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Előadások délután pont 5, fél 7 és 
fél 9 órakor. Gyermekjegyek csak 
az első előadásokra érvényesek. — 
Jegyek d.-u. 3 órától előre válthatók. 
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11, hely —'80, III. —.50 fillér 

Keletről jön a béke. 
— Scheidemann nyilatkozata. — 

Berlin, április 17. Sdieidemann német 
birodalmi gyűlési képviselő, a német szocia-
listák vezére, a Neue Ereie Presse berlini 
levelezője előtt igy nyilatkozott: 

— 'Mindenek előtt elismerésemet (fejezem 
kj a monarchia uj külügyminiszterének fel-
lépése felett, akinek férfias nyíltsága nagy 
őrömet szerzett a béke minden igazi barát-
jának. Azt a gondolatot, amelyet gróf Tisza 
István egyszer már kifejezésre juttatott, senki 
Czerninnél hatásosabban meg nem ismétel-
hette és nem hangsúlyozhatta volna. Véle-
ményem szerint egészen kétségtelennek lát-
szik, hogy gróf Tisza István, Bethrnann-Holl-
weg és Czernin bármikor hajlandó volna 
(Ugyanolyan feltételek mellett .megkötni a 
békét. De a békének tartósnak kell lennie, 
olyannak, amely — mint Tisza István mon-
dotta — nem ébreszt sehol revanche-gondo-
latokat. Nékünk szocialistáknak — folytatta 
tovább Scheidemann — nagy elégtételül 
szolgál, hogy a központi hatalmak áilam-
férfiai még terminológiájukban is .alkalmaz-
kodtak a szocialisták békeprogramijához, a 
melyet már a háboru elején kifejtettek, hogy 
t. i. a világháborút csak védelmi háborúnak 
szabad tékinteni és azonnal meg kell kötni 
a békét, mihelyt az ellenség hajlandó erre. 
Oroszországban megtörték a cárizmus rém-
uralmát és ha ina még biztosan nem is lehet 
az oroszorszáigi helyzetet megítélni,' annyi 
bizonyos, hogy az abszolutizmus soha többé 
vissza nem tér-

A legfontosabb kérdés az, hogy az 
oroszországi események közelebb hoztak-e 
bennünket a békéhez? Erre a kérdésre csak 
igennel lehet felelni. Egy néip, amely három-
évi borzasztó háboru után forradalmat csi-
nál, nem akarhatja, ihogy az ország ezután 
még nagyobb véráldozatot hozzon és a köz-
nyomor az eddiginél is nagyobb méreteket 
öltsön. A forradalmi Oroszország a békét 
akarja, de természetesen nem minden áron. 
Cseidze és Kerenszki kijelentette, hogy min-
den kormánynak ie kell mondani hódítási 
szándékáról és hogy az orosz nép minden 
olyan békét visszautasít, amely annexióval 
járna. 

A központi hatalmak államférfiadnak tel-
jesen fel kellene szabaditaniok magukat azok 
nak a politikusoknak: a befolyása alól, akik 
akarják a hódításokat. Ha Betibmann-Hollweg 
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eddig még egész nyíltan ki nem jelentette, 
hogy Németország sem akar hódításokat, 
annak bizonyára csak az .az oka, hogy még 
mindig túlságosan figyelembe veszi a német 
junkereket. A német nép ép olyan békét akar, 
mint az orosz nép, még pedig minél előbb. 
És ugyan ki merné komolyan állítani, hogy 
Franciaország és Anglia népe folytatni akar-
ja a há'borut? De egyelőre ne beszéljünk a 
„demokrata" nyugatról, alhol Jelenleg sza-
kadatlanul dörögnek az ágyuk. A béke kelet-
ről fog jönni. 

A román vezérkari főnök vádjai 
Stürmer ellen. 

— Az orosz kiilönbéke-törekvésekért kell pusz-
tulni Romániának. — 

Genf, április 17. Verraux tábornok rend-
kívül érdekes 'beszélgetést közöl a L'Oeuvre 
cimü lapban Iliescu tábornokkal, a román 
vezéikar főnökével. — I l i e s c u tábornok, 
aki, ugy látszik, még nem vette tudomásul 
az oroszországi változást, elpanaszolta a 
beszélgetésben;, hogy a megígért orosz tá-
mogatásból semmit sem kapott meg. Se 
bőrit, aimd Oroszországban nagy mennyiség-
ben volt, se lovakat, se egyéb anyagot. A 
Franciaországból érkező muníciót és ágyu-
kat pedig visszatartották Archanígelszkben 
és Vladivosztokiban. 

— 1916 augusztusában — beszéli Iliescu 
tábornok — Bruszilov offenzívája meg-
akadt. Nem volt muníció, nem volt tartalék 
és a szervezet hiányos volt. Emellett azon-
ban még egy nagy oka volt az offenzíva, 
megállásának és ez: Stürmer egyenes pa-
rancsa. A bukovinai hadsereg, amely csak-
nem kizárólag lovasságból állott, nagy ve-
szedelembe került ekkor, mert iki volt szol-
gáltatva balján Kövess erdélyi seregének. 
Ekkor kapta a román kormány az orosz 
kormány táviratát'- most vagy soha. És az 
orosz kormány elhatározta a támadást. 

Azért törtek be Erdélyibe a románok, a 
helyett liogy a Dobrudzsában támadó bol-
gárok ellen fordultak volna, mert a bukovi-
nai orosz hadsereget kellett megmenteniük. 
Az orosz korimáhy viszont megígérte, hogy 
a dobrudzsai frontra leküld néhány orosz 
hadosztályt és már ezek megjelenése is elég 
lesz, hogy a bolgárokat, akik bizonyára nem 
akarnak majd szlávok ellen harcolni, meg-
állítsa. Csákugyan leküldték ikét hadosz-
tályt, de ez a bolgárok előnyomulását egy-
általán nem akadályozta meg. Az orosz ve-
zérkar pedig állhatatosan tagadta, hogy a 
németek, osztrákok és magyarok más fron-
tokról vonták el csapatokat, amiről pedig 
ia rotmán vezérkarnak pontos információja 
volt. 

— Mikor aztán Erdélyből vissza kellett 
vonulni, — beszéli tovább Iliescu tábornok ---
még nem volt minden veszve. A román csa-
patok a hegyekben tarthatták volna magu-
kat addig, amiig az oroszok az Erdős-Kár-
pátokban hatásos, energikus offenzívával 
oldalba támadják az ellenséget. A Kirlibaba 
és Vialeputna felől megkisérelt orosz előre-
töréseik azonban olyanok voltak, hogy sem-
mi hatásuk nem lehetett. 

A Déliiiagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 


