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tűztevékenység a nyugati fronton. 
BERLIN, december 17. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A Scarpe déli partján és Cam-
brettöl délnyugatra egyes szakaszokon élénk 
tűztevékenység. S t . Quentintöl délre húzódó 
harcvonalon erös tüzérségi és aknaharc. 

Albrecht wiirítorohergi herceg had ' 
csoportja: St. Mlchleltöl északra és a Sund-
gauban a tüzérségi tevékenység élénkebb 
volt, mint az előző napokban. 

Miiller hadnagy harmincnyolcadik légi 
győzelmét aratta. 

Keleti harctér: Nem volt jelentős ese-
mény. 

Macedón arcvonal: A Vardar és Dol-
ran-tó között egy angol század erős tűzhatás 
után előretört. A bolgár efőörsök harcban 
visszaverték őket. 

LUDENDORFF, első föszállásmestei 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Meghiúsult olasz előretörések. 
BUDAPEST, december 17. (Közli a | 

miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: j 
Fegyverszünet. i 

Olasz harctér: A Brenta és a Piave 
között a Col Caprilletöl délre újból négy-
száz foglyot szállítottunk be. Tovább kelet-
re ellenséges támadások meghiúsultak. A 
Plavenál tüzérségi harcok. 

Brumoszky kapitány huszonhetedik légi 
győzelmét aratta. 

A VEZÉRKAR FŐNÖKE. 

A szén mizériáik Szegeden tetőpontjukat ' 
érték el. Ha a 'lehető leggyorsabban nem se-
gítenek a baiokon, mindaz a csapás a város-
ra szakad, amelytől hetek óta irtóznak a 
hideg lakások türelmes polgárai. A legsürgő-
sebben a városi közkórházban kell szanálni 
a helyzetet. Dr. Boross József igazgató-fő-
orvos ugyanis hétfőn bejelentette a polgár-
mesternek, hogy mindössze három napra ele-
gendő fűtőanyaga van. A polgármester a Dél-
magyarország munkatársának ugy nyilatko-
zott, hogy . most már természetesen minden 
szenet első sorban a kórháznak adnak. A 
kórház igazgatójától nyert értesülésünk sze-
rint a közkórház összes termeinek fűtési cél-
jaira 3—4 vagon szén ált rendelkezésre. Eb-
ben tenne foglaltatik az a szénmennyiség is, 
amelyet a polgármester a városi színháznak 
szándékozott kiutalni. A kórházban igy ki 
vannak téve annak, hogy fűtetlen, ihideg 
szobákban lesznek (kénytelenek lenni. JA kór-
ház igazgatósága ugyanis kénytelen a fűtést 
a.legminimálisabbra redukálni. 

A villamos vapat számára vasárnap ér-
kezett két ^agon szén, igy az üzem fentar-
tása, redukciókkal, ihat napra biztosítva van.. 

Rosenfcld Nándor, a társaság igazgatója 
hétfőn beadványt intézett a város tanácsá-
hoz, melyben bejelenti, hogy szénkésziete 
már csak hat napra 'lesz elegendő. Ha ezen 
idő alatt ujabb szénszállítmány nem érkezik, 
a villamos közúti forgalmat teljesen besziin. 
teíni lesz kénytelen. Hogy & forgalom be-
szüntetése minél később következhetsék joe, 
javasolja g villamos üzem igazgatója, hogy 
bizonyos redukciókat léptet életbe, h a ehhez 
a város tanácsa hozzájárni. Ezek: A 'villamos 
kocsijárat fteljes beszüntetése Ujsosgedr* ós 
a Kálváriához a vasúton tuli részen, ügy, 
hogy a Káivária-utra a forgalom a Korzó-
kávéház'tói a "vámházig tartatnék fönn. 'Ez-

BERLIN, december 17. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A Brenta és a Piave között 
egyes szakaszokon tovább tart az élénk tü-
zérségi harc. Az osztrák-magyar csapatok 
a Caprilletöl délre eredményes vállalkozá-
sokban több száz foglyot szállítottak be. A 
Monté Fontana Sacatól délre húzódó vona-
laink ellen intézett olasz előretörések meg-
hiúsultak. 

LUDENDORFF, első föszáíiásmester 
(Közi; a .niiisztrrelnöki sajtóosztály) 

zel három kocsi áramfogyasztását takaríta-
nák meg. A közvágóhid-gedói vonalon hat 
feltételes megálló megszüntetését, ami ujabb 
árammegtakaritást eredményezne. Végül jel-
zi a beadvány, hogy a villamos < forgalom 
reggel hat órától este kilencig olyképen ma-
radna érvényben, hogy a kocsik bevonása 
este 7 óra 15 perctől kezdődnék és este 9 
órakor érne véget 

A város tanácsa hétfői ülésében foglal-
kozott e beadvánnyal. Taschkr Endre főjegy-. 
ző előadta, hogy a szénihiányra való tekin-
tettel a villamos üzem igazgatójának javas-
lataihoz hozzá kell járulnia, annak kimondá-
sával, jhogy amennyiben a szénhiány vesze-
delme megszűnnék, a forgalom a szerződés-
nek megfelelően azonnal Vissza fog állíttatni. 

A tanács ily értelemben határozott; a 
redukció már kedden életbe lép. 

. Almássy Endre színigazgató bejelentette 
a tanácsnak, hogy a színháznak csak hat 
napra elegendő szene van. A tanács a (So-
mogyi-könyvtár részére még raktáron levő 
szénmennyiséget utalta át a sziniháznak, 
hogy megakadályozza, amig lehet, az elő-
adások 'szüneteltetését. Ugy látszik azonban, 
hogy a tanácsülés befejezése után Boross 
kórházi igazgató bejelentése folytán megvál-
tozott a helyzet, mert eredetileg a szinház 
részére átutalt szénét á kórház jkap.ia meg. 

A légszeszgyárnál legutóbbi jelentésünk 
óta nem változott lényegesen a helyzet. Sür-
gős szüksége van szénre a legtöbb iskolának. 
A (végsőkig kiélesedett szénhiánnyal küzde-
nek a vállalatok. És tüzelő anyag Után fut-
kosnak a háztartások. 

A hatóságnak a maga hatáskörében - -
amely, (sajnos, eZ ügyben nagyon szerény — 
a legszélsőbb eszközöktől sem szabad vissza-
riadnia, hogy szenet szerezzen. 

Zadravec előadása a tíyer-
mektanuiiiiányi Tarsaságban 
, ÓVtó'cR budóúitónMól.) A Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság szegedi fiókköre 
vasárnap délután tartotta meg évi rendes 
közgyűlését dr. Szele Róbert tankerületi fő-
igazgató elnöklésével. 'Az elnöki megnyitó 
után Tllug Pléter igazgató terjesztette elő évi 
jelentését, majd bemutatta a társaság évi 
számadásúit és jövő évi (költségvetését, ami-
ket & közgyűlés elfogadott. A jogi szakosz-
tály elnökévé dr. iGeAhauser József táblabí-
rót, a megüresedett választmányi tagsági lie-
hélyktre Biró Imre kegyesrendi tanárt , 
Franki Antal gyógyszerészt, Milaasin Gyula 
tanárt, Szabó/ié Balázs Már ia óvónőt, 
Schrtitjzl Gusztáv internétusi igazgatót, Vá-
sárhelyi Júlia, a hatósági munkaközvetitő 
vezetőjét, Herusch ' Ar túr felső ipariskolai, 
•Tátimé "Farkas Vilma felső leányiskolái és 
leánygimnáziumi, dr. Beilker Vendel és dr. 
•Wdidnar József tanítóképző intézeti tanáro-

kat választották meg. 

A közgyűlés befejezése után a 'nyilvá-
nos előadásokat tar tot ták meg. Kádás Mi-
hály, a vakok intézetének egyik jeles ta-
nára, a igyerniekrendőrség ha t hónapi tevé-
kenységéről számdlt be. A gyermek 'bűnöző 
haj lamainak változására jellemző adatC/k 
vetnek világot. ,Mg «• béke utolsó éveiben, 
évekként a fiatalkorúak által elkövetett lo-
pási eseteik szánna 52 volt, addig 1914-ben ez 
esetek száma 2i52-re, 1915-ben 383-^ra, 1946-ban 
292-re emelkedett. Majd jellemző példákat 
sorolt, föl azon eseteik közüli, .amelyekben 
gyermekrendőrség tag ja i felléptek gyerme-
kekkel szemben. Buzdította a jelen/voltukat, 
lépjenek be a gyermekrendőirség tagja i so-
rába, de ha nem lépnének ás 'be. ne halad-
jon el senki szótlanul a raiikoneátlian vagy 
rosszat tevő gyermek mellett. Az előadót lel-
kesen megtapsolták. U tána Zaármecz István 
tartot ta meg nagyéideikü előadását. Beszé-
détnek elején gyönyörű párhuzamot vont ,a 
magyar férfi és magyar asszony psycholo-
.giája között. A magyar asszony — 'mondotta 
— a fér f i támasza és bátqritój'a a küzdelem 
.napjaiban. Mikor a férfi kétségbe akar esni, 
mikor ugy látszik a hirtelen rázuduló vesze-
delmek között, hogy már-már elveszti lélek-
jelenlétét, a magyar asszony van. h l dala mel-
lett bátorító, biztató szóval, mely őt elcsüg-
gedni nem engedi. A háború elején a magyar 
nők levelei ezrével Vonultak a lövészárokba 
és a hazafiság tüzétől égő sorokkal buzdítot-
ták a testvért, a férjet, a f int , hqgy nem sza-
bad kétségbe esni, 
, lES mellett ,a magyar nő itthon végezte 
•nemcsak ,a maga munkáját , hanem azokét is, 
•akik hazulról"eltávoztak. Ezt a nagy nmn-
kát bírta ígyk.eig, ;de ma. ,már nem bírja. 
A lelkierő csüf getími,. a ' (magyar asszony 
.roskadozni kezd Ez sz elernyedés kiíejerós-
,re jut gyermek- gondozásában is. Nem törő-
döm vele, mi t bánom én, h a mindenem el-
pusztul is! íEzeik a szavak jelzik lelkielernye-
dését! Mcst a férfiakon la sor, azokon, akik 
még -itthon vannak, hogy átvegyék a veze-
tést, átvegyék a gondoknak egy részét azok-
nak a vállairól, akik ma már elcsüggedtek. 

A miagyar gye.rmelk két 'csoportja áll 
e lőt tünk: a, tanyaié, és a városié. A tanya-
világ gyermeke a maga erkölcsi romlatlan-
Hágával, Ikcfr,clytláigávail, államidé elfoglalt-
ságával, szkárd akaraterejével, tetrekészsó-
gével messze fölötte áll a városinak. 

Az egyszerű emller sutában jár , de er-
kölcse, becsületessége, munkában megedzett 
tiszta jelleme drágább kincs nekünk minden 
aranynál és gyémántnál. Ez Iaz erkölcs tisz-
tább -azénál, min t aki ezt vegyelemzi. A ta-
nyán nagy ba j min.es. A baj a városban van. 
A háború mindjár t megindultával lefoglalta 
ifjúságiink getodozábára szánt palotákat: az 
iskclé k«t, és Utcáira de l t a a gyermeket. Az 
utcára é r t e t t gyermek pedig be fog sárp-

R városi kórház szénkésziete is elfogyott, 
— A villamos redukált forgalma. — 


