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„Tömörkény tagtársunk temetésén a 
Petőíi Társaságot képviselve a ravatalra be-
széd kíséretében koszorút helyezek. Pakots 
Jézseí főtitkár." 

Szegedre jön a temetésre és lapja szer-

kesztősége nevében koszorút helyez' a rava-
talra még Szakács Andor, a Magyarország 
felelős szerkesztője. Előreláthatólag több vi-
déki irodalmi társaság is képviseltetni fogja 
magát a temetésen. 
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R német szocialisták és a stockholmi békekonferencia. 
— A Délmagyarország tudósítójától. — 

,Berlin, április 24. 

Körülbelül május közepén ül össze Stock-
holmban az a nemzetközi szocialista kongresz-
ezus, amely a békéről fog tárgyalni. Az orosz, 
német, magyar, osztrák, bolgár, dán, holland 
és svéd szocialisták már bejelentették, hogy 
résztvesznek a. konferencián és hathatós mun-
káivá] hozzájárulnak ahhoz, hogy a hadiváselő 
államok megértsék egymást. Rendkiviül nagy 
fontossága van ia stockholmi konferenciának. 
Mindenki érzi: ütt nem csupán arról ,v«n jsaó, 
hogy az Internaziionale életjelt adjon magá-
ról, nem egy magántársaság összejövetele lesz 
a svéd fővárosban, hanem a nemzetközi .szo-
cialista szervezetnek legsúlyosabb, legértéke-
sebb egyéniségei hírnek le a zöld asztalihoz, 
hogy arról tárgyaljanak, ami forró vágya 
mindannyiunknak, ami tökéletesen átihat .ben-
nünket, a békéről. Franciaország ós Angol-
ország eddig nem nevezték meg, hogy kiket 
akarnák delegálni a stockholmi értekezletre. 
De egészen bizonyos, hogy laz angol és f ran-
cia .szocialisták se vonhatják ki magukat a 
minden szocialistát kötelező kényszer alól, 
hogy igyekezzenek minél előbb megteremteni 
a békét. 

Az eddigi jelek azt mutatják, hogy a kon-
gresszusnak nem lesz egészen sim'a lefolyása, 
hiszen maguk a szocialista pártok között- .sincs 
még meg a szükséges harmónia. Majdnem 
minden hadviselő államban vannak szocialis-
ták, akik simulnak ahhoz a határozatihoz, a 
melyet a háboru, lilletőleg a béke kérdésében 
hoz kormányuk. Németországban is két erős 
szocialista, tábor v,an. Az egyik csoportnak 
Seheidemhann a vezére. Ez a Reidbstag több-
ség' párt ja . Németországban kormánypárti 
szocialistáknak nevezik őket, mert a Sciheide-
nrann vezetése alatt álló szocialista képviselők 
nem bírálják olyan módon a birodalmi kan-
cellár ténykedéseit, hogy a hadviselés érdekei-
nek ártsanak. Ök a háboru tartamára neon 
alkalmaznak radikális eszközöket a kormány 
ellen, (sőt készségesen elősegítik a kancellárnak 
minden olyan törekvését, amely azt célozza, 
hogy Németország győzelmesen kerüljön ki a 
háborúból. A -szocialista párt tudvalevőleg 
háborús kérdés miatt szakad tketté és most 
.farkasszemet néznék egymással a Reichstag-
ban. A kisebbségi tábornak a vezetője Haase 
és Bernstein. Az ő párt juk energikusan |köve-
teli <a mielőbbi békekötést.' 

Amikor Oroszországban kitört a forrada-

lom és detronizálták a cárt, Németországban ás 
friss vér szijvjattyuzódoltt a szocialistákba. 
Hozzájárult ebihez a stockholmi konferencia, 
amely azt a reményt ébresztette a lélkeíkben, 
hogy a ibékét nem a diplomaták fogják meg-
csinálni, hanem a szocialisták. Az lesz aztán 
,az igazi béke, amelyet ,a népek kötnek egy-
mással. Németországban is mozgalom indult 
meg tehát a szocialista erők koncentrálására. 
Most mjár sokan Mznak abban, hogy ,a szo-
cialisták kettészakadt tábora egyesülni fog. 
Egyébként a. radikális német szocialista párt-
nak á;s van egy külön ellenzéke, az úgyneve-
zett jSpartakus-osoport, amelyhez ia mandátu-
mától megfosztott Liebkmechit Károly, Luxem-
burg Róza és a fogságból nemrég kisza badult 
Mehring iró áll legközelebb. Hogy a három 
szocialista párt közül melyik képviseli igazán 
a ^szocialista választók többségét, az csak a 
háboru ,után fog kiderülni, amikor a katonák 
Ihazajönnek a harctérről ős .szabadon nyilvá-
nítják politikai véleményüket. A .német poli-
tika demokratizálását .különben eibben a pilla-
natban nem lehet várni, hiszen háboru v.an 
és háborúban úgyszólván ka tornák intézik az 
ügyeket, 

Németország proletárjai nagy reményeket 
fűznek a istoeklholini szocialista kongresszus-
ihoz és azt hiszik, lliogy a konferencia hla nem 
iis hozza meg, de mindenesetre közelebb (visz 
bennünket a ibékélbez. Persze itt is vannak 
pesszimisták, akik nenn jUagyon bizakodnak az 
eredményben, de a tölbbs'ég rózsás remények-
kel vlan eltelve 'és az a tudat hatja ót, hogy 
ebben az éviben föltétlenül meglesz ,a béke. 

Vécsei Miklós. 

Oroszország pénzüggi bajai. 
S t o c k h o l m , április 25. Az orosz pénz-

ügyi kormány most úgynevezett „szábad-
ság-kölcsönt" bocsát ki, de még e kölcsön 
lebonyolítása alatt más ikölcsönmüveletek-
be is kezd, mert a pénzügyminiszter nem 
akar ujabb papírpénzt kibocsátani. A pénz-
ügyminisztériumiban értekezlet volt, ame-
lyen a pénzügyminiszter jelentést tett a 
birodalom pénzügyi helyzetéről és közölte, 
hogy Oroszország óriási kiadások előtt áll, 
a háboru' költségei havi másfél milliárdra 
emelkedtek gs az államadósság az év vé-
géig 55 milliárd lesz. Közölte ezenkivül a 
pénzügyminiszter, hogy Oroszországra még 

.más nagy kiadások is várnak, mert az uj 
kormány különböző reformokat hozott be, 
például felemelte a rokkantak járulékát. 

Részletes jelentés a második 
nagy arrasi csatáról. 

— Az angolok borzalmas vesztesége. — 
Berlin, áprilií 25. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Az Arrasnál április huszonharmadi-
kán fellobbant csatában az angolokat az 
egész háborúban a legvéresebb vereség és a 
legsúlyosabb veszteség érte- Azt a szándé-
kukat. hogy a német vonalakat a Scarpe 
és az lArras—Cambrai nt /mindkét oldalán 
áttörjék, a német csapatok kipróbált vitéz-
sége s a tüzérségnek, gyalogságnak és re-
pülőszolgálatnak a legnagyszerűbb lmodon 
valló együttműködése csuíffá tette. A Lenstől 
iB'ulleooiurtig húzódó 'harminc kilométeres tá-
madó /arcvonalon halmokban fekszik a grá-
náttal és golyóval lekaszált angolok holt-
teste. 

Dél öltött, több óráig tartó és a legnehe-
zebb kaliberű lövegekkel 'folytatott pergöí/üz 
után széles arcvonalon lobbant lángra a harc. 
Lenstől nyugatra és északnyugatra az an-
golok valamennyi támadása legsúlyosabb 
veszteségükkel meghiusult. Gavrelle és a 
Scarpe között a legerősebb tüzérségi elő-
készítés .után a terep a süni íüstgomolyagok-
tól teljesen láthatatlan volt. 

iA .por és a ifüst felhőiben sikerült az 
angoloknak páncélos automobil-rajukkal 'vo-
nalainkba benyomulniok, azonban még dél-
előtt megindítottuk az ellentámadást. A 
Scarpetól délre valamennyi állásunkat meg-
tartottuk, bármilyen mélyen nyomult is előre 0 

az ellenség. 'Ahol ,a.z angolok előbbre jutot-
tak, rögtön megindítottuk az ellentámadást, 
amely reánk n é z v e minden alkalommal ked-
vezően végződött. 

Igy vertük ki az ellenséget a Henninel— 
Vis en Artois vonalból is súlyos veszteségé-
vel. a vonalat pedig teljességében vissza-
szerez/tük. Az Arrastól Camlbraiba vivő ut 
mentén rolmoikban beverő Guemappe neUü 
faluért még harcolunk. A délelőtt folyamán 
elpusztítottunk két páncélos automobilt. 

Délután meg/ismételte az ellenség Avion 
ellen való támadását, amely azonban nagy 
veszteségével összeomlott tüzelésünkben. 
Lenstől nyugatra ismét a legerősebb ,pergö-
tüzzé fokozódott. Gavrelle falu keleti részét, 
amelybe az ellenség délelőtt a füstfellegek 
védelme alatt bevonult, északról és keletről 
való átkaroló támadással alapos és hatásos 
tüzérségi előkészités után ismét megrohan-
tuk. A Ga vr el letol délre levő 7l-es számú 
magaslatot is visszafoglaltuk. Ugyancsak 
Visszafoglaltuk ,a Scarpe partján levő .Roeux 
névü falucskát is, amelyért nelhéz ellentá-
madást indítottunk. Ami előnyhöz az ango-
lok délelőtt hozzájutottak, délután /mind el-
ragadtuk .tőlük. 

A Scarpetól délre is dühöngött a harc 
23-áni délután és este, egészen az előző giapi 
harc hevesséigével. Az angolok ujabb és 
ujabb rohamcsapatokat vetettek a harcba, 
hogy r Scarpetól délre kierőszakolják a 
döntő áttörést, miután a Scarpetól északra 
'eil'ért előnyöket ismét elragadtuk .tőlük. Csa-
pataink az angolok valamennyi elkeseredett 
támadását véresen visszaverték és rendü-
letlenül megtartották egész állásukat, öt -
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" kalap szalonjában 
I bécsi bevásárló útjáról hozott legdivatosabb és Ízléses kalap modellek kaphatók. 1 


