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ba» nyilvánul mag. 
A Délma&yfirorszáfí munkatársa kérdés-

sel fordult Koós őrnagyhoz, hogy történt-e 
in/tr intézkedés a katonai rendőrség hatáskö-
rének a tanyákra való kiterjesztése érdeké-
ben? A törvényhatósági bizottság legutóbbi 
közgyűlésén elhatározta ugyanis, hogy kérni 
fogja katonai rendőrség szervezését a ta-
nyákra is. Koós őrnagy válasza a következő: 

— A kérelem már elment az illetékes ka-
tonai parancsnoksághoz. Valószínűnek tar-
r l a M M t o n n i m H i n a n i a i a a B H U u i m i • • • • • • 

(Saját tudósítónktól.) A nyári szünidőre 
Szegeden elhelyezett lipcsei gyermekekért 
dr. Tonelli Sándor kamarai titkár utazott ki 
Németországba. Tapasztalatairól a követ-
kezőket volt szives elmondani: 

— Az élelmezés Németországban na-
gyon gyenge, a mennyiség k'evés és minden 
változatosság nélkül való. Hnsadag 200—• 
225 gramm egy hétre. Vannak városok, ahol 

- mást, mint marhahúst hónapok óta nem 
mértek. Zsir minimális mennyiségben van. 
Különösen nehéz állapotok vannak liszt te-
kintetében. Igen előkelő helyen vacsorai me-
rni: spárgaleves, szöszös marhahús, sárga-
répa és spárgafőzelékkel — kenvér nélkül, 
Schmierküse három pápirvastagságu kenyér-
szelettel. Legkönnyebben szerezhetők be 
főzelékfélék. 

- - Éllmiszerek általánosságban csak 
jegyre kaphatók. Amit jegyre adnak, olcsó, 
sokkal olcsóbb, mint nálunk, de kevés. Nagy 
vendéglők, hotelek helyzete valamivel jobb, 
mert hallal és külföldről behozott tojással 
síb. segitenek magukon. Ez természetesen 
igen drága. Különösen sok panasz van a 
mindenféle szurrogátumra. Kávé nincs, he-
lyette valami furcsa izii keveréket szervíroz-
nak ebéd után mokka címen. Teához, kávé-
hoz egy darab szafharin, vagy két csepp 
Süsstöff jár opiumtartó formájú fiaskóból, 
amelyet a pincér hordoz a zsebében. Cukoi 
egyáltalán nincs. Jain helyett a hatósági 
„Kriegsmus" van forgalomban, amelyben 
minden gyümölcs össze van főzve és valami 
mesterséges anyaggal édesitve. A polgári 
lakosság körében Németországban is van 
petroleumhiány. 

— Az állapotok természetesen nagy-
városokban a legsúlyosabbak, vidéken vala-
mivel könnyebb az élet. Legjobbak az álla-
potok a kis thüringiai államocskáikban. A 
közélelmezés államonkint lévén szervezve, 
ezek nem tudják termékeiket másutt értéke-
síteni. Nagyvárosokban mindenütt bizottsá-
gok -létesültek, melyek a gyermekeket vidé-
ken Hollandiában. Dániában helvezik el, 
hogy r nyári hónapok alatt erőre kapjanak. 
Né etországbán nagyon hálásak a magyar 
kezdeményezésért, mely lehetővé tette né-
hány száz gyermeknek nálunk való elhelye-
zését. 

— A hangulat magától értetődőleg nem 
olyan, mint a háború elején, mindamellett 

lom, hogy azt teljesítőik is. Vaigy kiilönjtülön 
fogják szer vezői a tanyákra a katonai rend-
őrséget, vagy pedig a mi létszám unkát eme-
lik ugy lbl, hogy ide is tudunk embert adni. 
Ez az utóbbi eset valószínűbb s lehet, hogy 
most. mindjárt el fogják intézni, hivatalos je-
lentésünk létszámemelési kérelmével kapcso-
latban. Ez kívánatos is, mert a tanyák köz-
biztonsága jelenleg nem a legjobb, ami nem 
is csuda, ha arra gondolunk, hogy jelenleg 
alig 3—4 rendőr van ott. 

nem annyira csüggedő, mint inkább elkese-
redett. Általánosságban még egy téli hábo-
rúra számítanak. Bíznak a tengeralattjárók 
munkájában, mely tényleg szép eredménye-
ket produkál. Hir szerint Németországnak 
hat olyan hajóópitömiihelye van, amely Jie-
.enkint négy uj tengeralattjárót állit ki. Uj 
tipus az Unterseekreuzer. 

— Kormány és sajtó közösen mindent 
megtesz a hangulat ébrentartására. A leg-
tökéletesebb német illusztrált lap legközelebb 
U-Boot Nummert, Luftsdiiffahrts-iNummer: 
ad ki. 

— Az osztrák'és magyar politika irány-
változását odakint nem nagyon értik, de féi-
nek tőle, hogy az uj kurzus kifelé tendáló 
elemekkel akar paktálni. Nagy a gyűlölet a 
csehekkel szemben. ,.Der innere Feind im 
österreicbischen Láger". Csalódtak a len-
gyelekben is, akik körében sokan erősen hú-
zódnak Oroszországhoz. Gazdasági érdek; a 
lengyeles voltak Oroszország iparosai, mig 
az erős iparral biró Középeurópában nem 
tudnak érvényesülni. Általános nézet: a len-
gyel államot vissza kell csinálni, határokat 
igazítani, a többit pedig visszaadni Orosz-
országnak, csináljon vele. amit akar. 

— A niult hetekben papirhiánv kezdő-
dött. A német lapok is kénytelenek redukál-
ni terjedelmüket. A nagy lapok erősen tá-
madják a kormányt, hogy ebben a kérdés-
ben nem tanúsított kellő elővigyázatot és a 
hires német organizáció itt csődöt mondott. 
Német papírt óriási mennyiségekben eresz-
tettek ki valutajavitás cimén Hollandiába, 
ahonnan Angliába került s ma az angol la-
pok nagyrészt német papiron jelennek meg. 
Másik ok a támadásra a kormányhivatalok 
és központok óriási papírpocsékolása. Egyik 
központ két hete egy működéséről szóló kö-
tetet három millió példányban adott ki. 

— A városokban a világítás igen erősen 
korlátozva van. Záróra 12. erődnek tekinten-
dő városokban, pld. Breslauban 11 óra. Szín-
házak, mulatóhelyek ugyanugy, mint nálunk, 
zsúfolva vannak. A cukrászdák anyaghiány 
miatt csaknem mind zárva; esetleg fagylal-
tot árulnak. Arcokon, különösen gyermekek-
nél. meglátszik a nélkülözés. Feltűnő a sok 
nadrágos nő: villamos kocsivezetők, vasúti 
fűtők, kalauzok, biciklis postai kihordok. Ál-
talában a női munka igénybevétele hatósági 
célokra sokkal erősebb, mint nálunk. 

nis értekezleten is résztvenni. Ugyanilyen 
értelmű nyilatkozatot tett a magyar szocia-
listák növében Weltner Jakab is, mig dr. 
Adler Viktor annak a nézetének adott ki-
fejezést, hogy ezek a hosszadalmas előze-
tes konferenciák, amelyek a különböző me-
morandumok szerkesztésében merülnek ki, 
meglehetősen céltalanok. 

Elegendő, ha egyes csoportok hajlandók 
rá, hogy az általános értekezleten részt-
vesznek. Kijelentette dr. Adler Viktor, Ihogy 
a hadi hitelek ellen eddig sem ő, sem pártja 
nem szólalt fel, ha azonban az általános 
értekezlet azt kívánja, hogy a jövőben az 
összes szocialisták állást foglaljanak a hadi 
hitelek ellen, akkor ő is, pártja is ilyen ér-
telemben fog cselekedni. Müller 'Hermann a 
német többségi szocialisták nevében jelentet-
te ki. hogy pártjától nincs felhatalmazási* 
arra, hogy ezekben :a kérdésekben kötelező 
állást foglaljon, de hazautazik Berlinbe, 
hogy a pártvezetőségíől jviasitásokat kapjon. 
Azok a tárgyalások, amelyeket a munkások 
és katonák tanácsának kiküldöttei a skandi-
náv-hollandi bizottsággal folytatlak, főképen 
a kongresszus összehívásának technikai kér-
dései körül forogtak. Az orosz küldöttség 
tagjai stockholmi tárgyalásaik után azonnal 
Londonba és Parisba, esetleg Olaszországba 
is utaznak. 

Lvov herceg Oroszország és a 
szövetségesek viszonyáról. 
Berlin, julius 11. Uvov herceg a Temps 

pétervári tudósítójának nyilatkozott a hely-
zetről iés többek közt a következőket mon-
datta: 

— A szövetségeseknek semmi okuk sincs 
arra, hogy az oroszországi nagy változáso-
kon sajnálkozzanak. Hogy az.uj intémény 
még nem funkcionál kifogástalanul, az nem 
csoda. Oroszország erőit átcsoportosították 
és kiderült; hogy az ország katonai ereje 
nem rendült meg. 

— Azelőtt — folytatta a miniszterelnök 
— az Oroszország és szövetségesei közti 
viszonyt valami titokzatos légkör vette kö-
rül, amely minduntalan félreértésekre veze-
tett, ma azonban minden világos és tiszta. 
Oroszország uj hadműveletei kedvező kilá-
tások közt indultak meg. A katonák napról-
napra mindinkább átérzik azt a nagy szere-
pet, amelyet a háborúban játszanak. 

Orosz lap gonosztettnek minősíti 
az offenzívát 

Berlin, julius 11. Stockholmból jelentik: 
A Volna cimü orosz szociáldemokrata lap 
a következőket irja aiz orosz offenzíváról: 

í a Kerenszki által elrendelt offenzívát a 
mostani viszonyok között az ország- ellen 
elkövetett gonosztettnek kell minősíteni. Az 
ideiglenes kormány annexiós terveket akar 
megvalósítani és ezzel a mélységbe és 
romlásba taszítja ezt a szegény országot. A 
mostani offenzíva valóságos csapás a forrar 
dalmi Oroszországra, amelynek jelenleg oly 
kormánya van, amely nem akarja és nem. 
is tudja meghozni a békét, Kerenszki pa-
rancsára a reakció elleni erőteljes offenzí-
vaival fogunk válaszolni. , 

Kínának ismét uj elnöke van. 
Amsterdam, julius 11. Egy itteni lap 

jelenti "Washingtonból, hogy Kínában ismét 
visszaállították a demokratikus kormányt, 
a <7 ii í otoöv; ffma- kt 'oemw1, 
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W jrAkr'05 nyilatkozat az orosz kiküldöttek stockholmi 
tárgyalásairól. 

Stockholm, julius 11. Az Est-nek jelen-
tik: Az orosz munkás- és katona-tanács 
Stockholmba küldött megbízottai itt nem-
csak a skandináv- hollandi bizottsággal, ha-
nem más csoportokkal is tárgyaltak. Ezek-
ről a tárgyalásokról lényegében a követke-
ző hivatalos közleményt bocsátották nyil-
vánosságra : 

Azoknak a tanácskozásoknak a folya-
•'tol- ni un lto odlf 

tanácsának Stockholmba küldött végrehajtó 
bizottsági tagjai, néVszerint Goldenberg, 
Rosanov és Smyrnov a német kisebbségi 
szocialistákkal, továbbá Miiller Hermann, 
Weltner Jakab és dr. Adler Viktor eltársak-
kal folytattak, Kautsky és Haase a német 
kisebbségi szocialisták nevében kijelentet-
ték, hogy ez a párt fentartás nélkül csat-
lakozik az orosz munkások és katonák taná-
pitoiiqv ftobpijau'^hoz és hallandó a njpito-

Németország a háború harmadik esztendejének végén. 


