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Az antant kísérletet tett a monarchiával való 
megeggezesre 

Stockholm, április 33. Á Manchester 
Guardian foglalkozik a frjeiburgi béfcetárgya-
iásokkal, Clemenceau dossiérje ügyével, a 
mikkel kapcsolatosan ezeket irja: 

— Ki fog tűnni, hogv az osztrák-ma-
gyar békeajánlatot az antantállamok vezető 
államférfiai beható vizsgálat alá vették és 
'hogy köztük többen kísérletet tettek arra, 
hogv a megegyezést keressék a monarchiá-
val. A tárgyalások meghiúsulása annak tu-
lajdoni iható, Ihogv Ausztria-Magyarország 
vonakodott eleget tenni azoknak a kívánsá-

goknak, amelyeket a szövetséges államok 
egyike juttatott Bécs tudomására. Ez volt áz 
oka annak, ihogy 1917 augusztusában meg-
szakadtak a Revertera és Armand között 
Freiburgban megkezdett tanácskozások. Fz 
év januárjában azonban/röviddel Clemenceau 
kormányra jutása után. valószínűleg Ausztria 
'Magyarország kezdeményezésére, ismét fel-
vetették a megbeszélések fonalát, azonban 
kevésbé Jkedvező auspiciumok között, mert 
Armand grófnak csak az volt a megbízása, 
hogv informálódjék. 

Kibővítették a szegedi állami 
szemkőrházat. 

(Saját tudósítónktól.) Szeptemberben 
lesz tiz esztendeje, hogv az állami szemkór-
házat. melynek élén dr. Leitner Vilmos egye-
temi magántanár áll, átadták rendeltetésének. 
A 61) ágyra épült kórház azonban csakhamar 
szűknek bizonyult, betegeinek száma — akik 
között traahomások és operációra szoruló 
betegek egyarányban szerepeinek — oly 
mértékben növekedett, hogv az ágyak sza-
porításáról már két év múlva gondoskodni 
kellett. Egyelőre azonban csak pótágyak és 
szalmazsákok beállításáról lehetett szó és 
ily módon a férőhelyek számát lassanként 
százhúszra emelték. Miután azonban a kór-
ház így aem volt képes a folvton növekedő 
forgalmat lebonyolítani (sokszor százötven 
beteg voít benne összezsúfolva), a tovább-
fejlesztés uj építkezés utján már öt év előtt 
aktualissá vált. A tervek el is készültek, de 
a háború kitörése a kivitelt megakadályozta. 
(Leküzdhetetlen akadályokba ütközött egy| 
megfelelő épületrész hozzáépítése és így a 
szükség kényszere alatt csak egvl barakk 
felállítására határozta el magát a kormány. 

Az ötven ágyra tervezett barakk építé-
sét 1916 szeptemberében kezdték meg s a 
mindenféle nehézségiek miatt csak egy év 
múlva fejezhették be. A barakkot azonban 
megnyitni a tél beálltával a fűtőanyag hiánya 
miatt nem lehetett, noha a város tanácsa 
nem egv Ízben gondoskodott a kórház fűtő-
anyagáról. 

A barakkot, amelv ötven beteg befoga-
dására alkalmas* vasbetonból készült és mo-
dernül van felszerelve, m a végre átadták a 
forgalomnak. Ez a toldalék egyelőre csak 
a r ra elegendő, 'hogv a kórház túlzsúfolt álla-
potán segitsen valamennyire, miután a két 
épületben most már százhetven beteg lesz 
ápolható, amivel a szegedi állami szemkór-
ház az ország legnagyobb szemkórháza lett. 
Tartani lehet azonban attól. Ihogy a kórház 
jóhirneve és a betegforgalom további, eddigi 
arányú növekedése mellett a már meglevő 
százhetven ágv is kevés lesz és ezért is saj-
nálatos, hogv a kényszerűségből épült barak-
kal a kórháznak továbbfejlesztése területileg 
•majdnem lehetetlenné tétetett. 

Mindenesetre örvendetes, hogy a város 
egyik közegészségügyi, intézménye a kívána-
lomnak megfelelően kibővült és hogv a sze-
gedi állami szemkórházban több ágy van tnár 
azok részére, akik szembetegségük miatt oly 
bizalommal és megnyugvással keresték föl 
ezt az áldásosán működő, kiváló közegész-
ségijgyi intézményt. 
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Szegeden lesz 

i POLITIKAI HÍREK. 
— Budapest! tudósítónk teiefonjefentése. — 

(A pénzügyi bizottság ülése.) A pénz-
ügyi bizottság kedd délutáni ülésén az in-
demnitást. tárgyalták. Teleszky János kér-
désére, hogy ismertesse a pénzügyminiszter 
az állami kiadásokat, Popovics Sándor fel-
szólalt és kijelentette, hogy a magyar állam 
háborús kiadásainak összege ez idő szerint 
havi 750—800 millió korona, a régebbi 740— 
760 millió koronával szemben. Megemlítette, 
hogy a hadi háborús kiadásoknak emelke-
dése a bevonultak családjainak segítésével 
felmerült költségekben és a hadsereg bevá-
sárlásában találja indokait. A bizottság az 
indemnitási javaslatokra kimondotta a sür-
gősséget. 

(Beterjesztett interpellációk.) A kép-
viselőház szünete alatt a következő interpel-
lációkat jegyezték be az interpellációk köny-
vébe: Kószo István a regyvernélKüii segéd-
szolgálatos népfelkelő mezőgazüaknak a 42 
évet meghaladó korban levő. valamint az 
üduiö-kórhazaicban elhelyezettek szabadságo-
lásai tárgyában a miniszterelnök, honvédelmi 
miniszter és föídmiveiléjsügyi miniszterihez. 
Potónyi Géza a cenzúrával űzött visszaélés 
tárgyában az ígazságu'gyminiszterhez. Kun 
•tféía a rekvirálás tárgyaban és a hősi halalt 
halt katonák özvegyeinek és árváinak nyug-
dija, illetve járulékai tárgyában a miniszter-
elnökhöz, Ezenkiviil még két bejegyzett in-
terpelláció van: Rath Endre interpellációja a 
belügyi, kereskedelmi. íoldniivelélsugyi és 
'közéielmezést vezető miniszterekhez a szé-
kelység helyzetének sürgős orvostasa tárgyú-
ban és ugyancsak Rath Endrének interpellá-
ciója a köztisztviselők ruhasegélye tárgyá-
ban. 

A román trón kérdésében 
a monarchiáé a döntés joga. 

, Berlin, április 23. A román trón kérdé-
séről a Vossische Zeitung ezt irja: 

— A német politika eddig olyan okokból, 
amelyekről különböző véleményen lehetnek 
az emberek, azt. áz álláspontot képviselte, 
hogy a román király megmaradásának vagy 
eltávolításának kérdésében a döntés, elsősor-
ban Ausztria-Magyarország dolga. Új, Bécs-
ből érkezett jelentések arra engednek követ-
keztetni, hogv ott azokat a nézőpotoknat, a 
melyek az eddigi dinasztia ellen szólanak, 
nem méltatják- figyelemre, mint eddig. Sza-
bad talán remélnünk, hogy Berlinben az uj 
bécsi felfogást támogatni fogják, annál is 
inkább, mert sokkal inkább felel meg a köz-
ponti hatalmak érdekeinek ez a törekvés, 
mint az, hogv a román dinasztiát, amelv bel-
sőleg még mindig az antant oldalán áll, meg-
tartsák. Az alldeutsch Krenzzeitung erről a 
kérdésről a következőket irja: 

—. Nem szabad figyelmen kiviil hagyni, 
ihogy számos németbarát román- államférfiú 
nyíltan foglalt állást az ellen, hogy Ferdinánd 
király dinasztiája tovább is a trónon marad-
jon. A Krenzzeitung annak a reményének ad 
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kifejezést, Ihogv nem fogják elkövetni ugy!an-> 
ezt a hibát a belga kérdésbem Itt a dinasztia 
kérdése még nagyobb jelentőséggel bir, mint 
Romániában. Bármiképpen is történjék a 
kérdés rendezése, mindenesetre számolni 
•kell a nehézségekkel, mert Albert király bizo-
nyára meg fog tenni mindent abban az irány-
ban, hogy a kérdést ne Németország javára 
rendezzék. 

Angol hivatalos jelentés. 
London, április 23. Az április- 22-én ki-

adott hivatalos jelentés igv hangzik: Az éj-
szakai órákban az ellenség nehéz tüzérségi 
előkészítés után helvti támadásokat intézett 
Alberttől északra a.Mesnilnél elhúzódó állá-
saink ellen. Erős harc után. melynek folya-
mán az ellenségnek sikerült egyik előretolt 
őrállásunkat elfoglalni, a támadást vissza-
vertük. Az éjszaka kissé megjavítottuk a 
Villers—Bretoneux —/Albert—Robecq szaka-
szon lévő állásainkat. Lenstől délre és észak-
ra portyázó csapataink foglyokat és gépfegy-
vereket szállítottak be. A brit front különbö-
ző szakaszain kölcsönös tüzérségi tevékeny-
ség. A németek tüze főként a Somnie és az 
Ancre két oldalán, valamint a Lens szaka-
szán. Festhubertné! és a nieppei erdőben, levő 
állásaink ellen irányult. (M. T. I.) 

Amiensi lövik a németek. 
Stockholm, április 23. A Reuter-ügynök-

ség jelentése szerint az ellenség folytatja 
megsjemmisitő tüzelését. Amieris súlyos ágyú-
tűz alatt áll és a székesegyházat háram ta-
lálat érte. 

frontjaink®© nincs 
esemény. 

BUDAPEST, április 23. - (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Lényeges esemé-
nyek nem voltak. 

Á VEZÉRKAR FÖNÖKE, 

oooo 
m i i ö o t t : 

Szerda d. u. a kathoiikus nővédő egyesület műkedvelő 
előadása, Gyurkovns lanyoK vigjaiek. 

Szerda esie iictedazer. A koristalany, Operett (páros 
Keihauiiad.y 

CsüiorioK: baróti József felléptével. A titok. Szinmü. 
(paraiian naroiiiiiarniud.J 

PéntcK: báron Jozsei ielitpievel. A kuruzsló. Szinmn. 
tpáios eáylidrmad.) 

Szonioat ü. u.; boszoittányvár. Operett, 
ozomoat este: barou Jozoer teiieptcvel. A kuruzsló. 

színmű. (párauan KeíüaiTiiaop 
Vasarnap d. u.: A szerető, bzininu. 
Vásárnap esie: bericiszuneiueu oaróti József vendég- • 

leiiopievei: A auiuzsio, színűm. 

Vecsey hangversenye áprhís hó 27-én. 
Vecsey hangversenye iránt szokatlanul nagy 
erdekiódes mutatkozik a int varosunk intel-
ligens közönsége korcoen. Vecsey Hangversenyei 
bet- es ktntöiuon nunttenuti ünnepszamba men-
nek, meri olyan ünnepeneiesben aeves müvesz-
nek volt meg resze, mini a mi magyar mű-
vészünknek. a szenzációs hangversenynek gyö-
nyörű műsorát az aiaDöiaKöan Közöljük. Műsor; 
1. Partim; Ordogiriua-szonaia. 2. menaeíssnon ; 
Hegedűverseny, bzunet. 3. a j Chopin: Nocturno. 
b j Vecsey; Vízesés, cj Vecsey; vaise. insie. d j 
Vecsey; a szel. 4. a j oarusuie; gugeuneiweisen. 
b j Paganini: Capnce. belépőjegyek bános 
LipioL KOnyvkereskedeseocn vannaiok, 

javíttassa elsőrangú óra- é s ékszer-
üzletemben. S z o l i d á ra k ! 

Órákban é s ékszerekben nagy raktár. 

F I S C H E f t K . .v.v 
Korző-kávéház mellett. 


