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IVtlehaelis nem mond p r o g r a m m b e s z é d e f . 

Érinteni fogja esak a politikai kérdéseket. — Helfferich Sesz 
Zimmertnan utódja. -— 

Berlin, julius 17. Politikai körökben 
arra számítanak, hogy a kancellár nem fog 
formális programbeszédét mondani, hanem 
csak olyan beszédet várnak, amely érinteni 
fogja röviden a belső és külső politika kér-
déseit. Hlr szerint a kancellár nem akarja 
megkötni a kezét, hogy a változott viszo-
nyoknál a programját is változtathassa. 

Berlin, julius 17. A Vorwárts irja: Mi-
ehaelis kancellár ha progratninbeszédéiben 
engedményeket tesz az anneksziós politika 
iiiveiuek, akkor súlyos kárt fog okozni az 
országnak, egyszersmind zátonyra viszi po-
litikai misszióját. Reméljük, hogy eléggé 
ismeri a birodalmi gyűlésen folyt bizalmas 
vitákat és ebből meggyőződött arról, hogy 
a birodalmi gyűlés hallani sein akar az an-

Tiekszióról. 

Berlin, julius 17. Löbel belügyminiszter 
meg fog maradni állásában, azonban a ke-
reskedelmi, a közoktatási és a többi minisz-
terek távoznak. Hir szerint Zimmermann 
utóda Helfferich, a mostani belügyi állam-
titkár lesz. 

Berlin, julius 17. A birodalmi gyűlés 
elnökségének tagjai Hindenburgnál és Lu-
dendorffnál elutazásuk előtt látogatást tet-
tek. 

FRANKFURT, julius 17. A Frankfurter 
Zeitung jelenti, hogy Szászország elutasí-
totta a birodalom minden beleavatkozását 
Szászország alkotmányos jogaiba. E jogok-
hoz számítják a választójogot is. Szászor-
szág teljes határozottsággal fogja álláspont-
ját képviselni a szövetségi tanácsban. 

Az angol sajtó ismét háborúra 
uszit a német béketörekvésekkel 

szemben. 

Rotterdam, julius 17. Az angol sajtó nagy 
része a német kancellár változással kapcso-
latosan is uszit a háborúra, A Times irja: 
A militaristák és a nagynémetek szövetsége 
buktatta meg hir szerint Betlhmann-tfloll-
weget, de kérdés, hogy utódjával javitottak-e 
helyzetükön. A császár, aki e napokban leg-
idősebb fiát is előtérbe tolta, valószínűen 
közeledni látja azt az órát, amikor ismét 
felölti a békecsászár köpönyegét, hogy így 
hasson a világra, mely belefáradt a háború-
ba. Az antant legyen elővigyázatos, minden 
éberségére szüksége van, hogy ne essék 
bele a német béke-csapdába. Egyetlen helyes 
és biztos dolog: követni Lloyd George taná-
csát és folytatni a háborút. 

A Daily Telegraph nem hisz Németor-
szág gyors demokratizálásában. A császár s 
tanácsadói — irja — meg fogják kísérelni, 
hogy a helyzetet ígéretekkel s politikai ma-
nőverekkel mentsék meg. 

A Daily Mail irja: A Hohenzollernek ki 
akarnak tartani, Hindenburg győzött! Né-
metországra nézve a háború most nem 
egyéb, mint az uralkodóház küzdelme a trón-
ért. Németországot most már csak az antant 
győzelmével lelhet modernné tenni. 

HÍREK 
Ezzel szemben a Morning Post irja, 

hogy kopenhágai német körökben az a nézet 
alakult ki, hogy Berlinből legközelebb uj 
békeajánlat várható. A Morning Post tudó-
sítója szerint Németországban az az általá-
nos vélemény alakult ki, hogy a németek uj 
ajánlatát, amely azt fogja indítványozni, 
hogy a háborút kölcsönös engedmények alap 
ián fejezzék be, az antant is szívesen fogja 
üdvözölni. 

Semleges vélemény a némei 
válságról. 

Stockholm, julius 16. A lapok igen élén-
ken tárgyalják a német birodalmi gyűlés 
többségének békeformuláját. A Dagens Nyhe. 
tei ezt irja: Ezzel a nyilatkozattal a német 
birodalmi gyűlés is ugyanazt az álláspontot 
foglalja el az eljövendő békével szemben, 
mint a munkások és katonák tanácsa és a 
pétervári ideiglenes kormány. Ez kétségtele-
nül jelentős lépés a béke félé, egyúttal pedig 
áthúzza az úgynevezett német béke hiveinék 
számadását. 

Branting azt irja a Szocialdemokraten-
ben, hogy a tengerek szabadságának követe-
lése veszedelmesen homályos. 

A franciák meggyanúsítják 
a német békemozgalmat. 

Hága, julius 17. A Petit Journal-ban a 
német válságról Pichon azt a véleményét fe-
jezi ki, hogy Michaelist Hindenburg és a 
írónörökös kívánságára nevezték ki kancel-
lárrá, tehát tulajdonképpen a katonai párt 
győzött. A Hurnanité Midhaelis kinevezésé-
ben a „pángermánizmus" győzelmét látja a 
demokrácia felett. A többi párisi lap foglal-
kozik a többségi pártok rezoluciójával és 
azt mondja, hogy az a (határozat nem más, 
mint hipokrizis, hogy Németország elkerülje 
a jóvátételt és a biztosítékokat. 

A centrumpárf lapja a rezoluciórói 

Berlin, julius 16. A Germania, a centrurn-
pár.t lapja, mai vezércikkében a következőket 
irja: A rezolució igen fontos és rendkívül 
értékes. A birodalmi gyűlés körülbelül 280 
szavazattal el fogja fogadni. A szociáldemo-
kratákj a szabadelvűek, a centrum, az elzá-
sziak, a nemzeti liberálisok és ezenkiviil 
még, számos képviselő mellette fog szavazni. 
A lengyelek állásfoglalása még bizonytalan. 
Ok ugyanis azt kívánták, hogy vegyék fel a 
rezolucióba a népek önrendelkezési jogáról 
szóló tételt is. Ezt a kívánságot teljesítették 
is, de később törölték ezt a passzust. 

Német íapvéiemény a helyzetről. 

Berlin, julius 17. A Lokalanzeiger jelenti: 
A birodalmi kancellárnak a pártvezérekkel 
folytatott tanácskozása során a helyzet még 
nem tisztázódott és csak azután sikerül majd 
megtudni, hogy minő álláspontot foglal el a, 
kancellár, ha majd megkezdi nyilvános sze-
replését. Az bizonyos, hogy a hadicélokról 
szóló határozatot a birodalmi gyűlés több-
sége elfogadja. A többséghez tartozó (politi-
kai körökben remélik, bogy a határozat tar-
talmát Michaelis is magáévá teszi, mert el-

r lenkező esetben súlyos komplikációk állaná-
nak be a német politikai életben. Ami a len-
gyelek magatartását illeti, azt már most is 
meg lehet állapítani, hogy nem fognak a ha-
tározat ellen szavazni. 

ocoo 
— Időjárás. Lényegtelen hőváltozás, he-

hfllyAjnként 2Íiy«iM/V>s eső vár}Itató. 
PROGNÓZIS: Meléjj. elvéire cétpd-

dék, JiMRiédtk. Béli hőmAéséblat: 25.4. 
fok Celsius. 
— József főherceg kitüntetése. a király 

r— aminit a hivatalos la(p keddi száma .jelen-
ti — megengedte, hogy József főherceg ve-
zérezredes a német császár által neki adomá-
nyozott. Pour le Merite-rendet és Lipót hnr-
hercég, a 8. 'szífmu tarackezred' hadnagya a 
porosz királyi II. osztályú vaskeresztet elfo-
gadja és viselje. 

— Közös minisztertanács. Bécsből jelentik: 
Hét főn délben .a k ül ügymin iszteriumban 
•gróf Czernin külügyminiszter elnöklésével 
közős miniszteri tanácskozás volt Serényi, 
\GN:\tz, Mezőssy, ilijoí|ajjo. Wimmor és Ertl 
(miniszterek részvételével. A tanácskozáson 
(gazdasági kérdéseket vitattak meg. 

— a szegedi munkapárt és a választójog. 
Felkértek bennünket a következők közlésére: 
a .jSzeged és Vidéke" hétfői száma tévesen 
magyarázta a szegedi nemzeti munkapárt 
végrehajtó bizottságának az ál talán ae vá-
lasztójog kérdésében hozott határozatát, 
mert a mi kijelentésünk sem nem korlátozta 
a választójog kiterjesztését az.iiparos munká-
isokra, sem nem flüzte annalk megadását „erő-
sen megkötött feltételekhez," mert ilyenekről 
a 'határozat mit sem foglal magában. Az 
flnökség. . \ 

— Választás Marosvásárhelyen. Maros-
röYárhvfyröl jelentik: Ugran Gábor belügy-
minisztert Marosvásárhely második kerüle-
tében egyhangúlag képviselővé választották. 

— Prága kőszenrakt&ra kigyulladt. Bécs-
\ből jelentik: Prága külvárosában, Miohow-
ban vasárnap kigyulladt egy nagy kőszén-
raktár, amelyben a város téli készlete van 
'felhalmozva. Megközelítő becslés szerint 80 
vaggon szén pusztult el. a kár igen nagy. 

— Lovag Freystüdtier zsaroioja. Buda-
pestről jelentik: Lováig Fmystadtler Jenő 
följelentést tett a rendőrségen zsarolási ki-
sórlet miatt. Egy katonától levelet kapott, 
ttmelyben felszólítja, hogy segítsen rajta, a 
Halászbástya egy helyére tegyen pénzt. Har-
madfélévig volt a, harctéren, .rokkantai) tért 
vissza, feleségével és két gyermekével nagy 
nyomorban van. a harctéren — irta fenye-
gotésképfn a katona — gyilkolni is megtaní-
tották. a följelentésre a rendőrség megjindi-
tofcta a nyomozást. a detektívek nek a levél 
adatai alapján sikerült a; zsaroló katonát 
Laidl Károly volt vaskereskedősegéd szemé-
lyében elfogni. a rendőrség megállapította, 
hogy Loidl ellen más bűnügyben is folyik 
eljárás. , ... i ,i o , 

— Kitüntetések. Nacsa István és Csányi 
Mátyás 5. honvéd: igyalogezredbeli tartalékos 
tizedeseket az 1. osztályú vitézségi éremmel, 
Bálint József és Tóth Endre 5. honvéd gya-
legeziredbeli tartalékos hadnagyokat a 2. osz-
tályú vitézségi éremmel tüntették kii. 

— Mivel lehetne pótolni a burgonyát. 
Szegeden és környékén az idén gyönge lesz 
a burgonyatermés. Hir szerint a Nyírségben 
sem lesz olyan bő termés, mint az előző évek-
ben, ugy, hogy még annyi kruiplira sem sza-
bálhatunk onnan, mint amennyit az elmúlt 
évben kaptunk. Ezzel szemben, köztudomású, 
hogy különösen a szerényebb háztartásokban 
mit. jelent a burgonya, nagyon értékes szol-
gálatot tesz tehát az, aki a fenyegető burgo-
nyahiány veszedelmének elhárításával fog-
lalkozik és ennek érdekében megvalósítható 


