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Németország állítólag békeajéniatof tett Angliának.
Amsterdam, május 6. Angol lapok jelen- is, hogy azután a német kormány érdekétik, hogy egy németalföldi békeközvetitő ér- ben „halásszon."
kezett Angiiába azzal a megbízatással, hogy
Berlin, május 6. A Daily Telegraph lon& német kormány nevében bizonyos javas- doni tudósítója jelenti, hogy egy holland
latokat tegyen. (M. T. I.)
személyiség Londonban egy magas korA Massbode ehhez a jelentéshez meg- mányférfi előtt Kühlmann német külügyi áljegyzi, hogy jól értesült körökben Colijn lamtitkár nevében javaslatot tett és azt a
volt miniszter személyében sejtik ezt a bé- választ kapta, hogy a szövetségesek meg
keközvetitöt, aki nemrégiben Angliába uta- akarják nyerni a háborút katonai győzelem,
zott.
vagy a németek kiéheztetése utján, mert
Az egyik amsterdami lapnak táviratoz- Németország nem fog többé nyersanyagot
kapni. Az angol személyiség, akinek a jazák Londonból:
A Giobe is megemlékezik a békeköveí i vaslatot tették, szórói-szóra ezt válaszolta:
Megmondhatja Kühlmann urnák, hogy
utazásáról, de azt irja, hogy utja nem igen
fog a Nagybritánnia és Hollandia közötti a'z angol szótárban a jövőben az a kifejeviszony megjavítására vezetni'. A Pail Mail zés, hogy béke megegyezés utján és a né(iazette szerint nem kívánatos, hogy ide- met szótárban az a szó, hogy nyersanyag,
jöjjön valaki, bármely nemzethez tartozzék nem fog előfordulni.

„ E g y e l ő r e a fegyvereké a s z ó ! "
— Buscbe bíztató kijelentései. —
Bécs. május 6. (Wolff.) Von dem Busche metország nyugati kudarcai után Anglia elkülügyi aiállamtitkár beszélgetést folytatott ' len békeoffenzivát akar inditanl.
a Wolff-ilgynökség tudósítójával és többek
- Az angol államférfiak ebben a háborúközött ezeket mondotta:
ban rossz prófétáknak bizonyultak. Róbert
— Lord Róbert Cecil szükségesnek ta- Cecil tehát tapasztalatból beszél, ha azt
lálta, hogy magához hivassa a Reuter-ügy- mondja, hogv a háborúval kapcsolatban nem
nökség képviselőjét és előtte a németek állí- ajánlatos jóslásokba bocsátkozni. Mert az
tólag küszöbön álló békeoffenzivájáról nyilat- •bizonyos, hogv a német sikereknek még egykozzék. Az angol blokádminiszter azon állam- általán nincsen vége.
férfiak közé tartozik, akik akkor szokták
Lord Róbert Cecil legújabb állítása
szavukat hallatni, ha az angol kormánv kel- nem egyéb manővernél. Ám foglaljon az anlemetlen helyzetben van és frázisokkal akar gol nép az ilyen manőverrel szemben állást,
a zavarosban halászni, ö volt az. aki azt a ugy. ahogy akar, egyelőre a fegyvereké a
mesét találta ki. hogy a németek a halottak- szó. Az ellenségnek megsemmisítésünkre és
ból zsirt olvasztanak, hogv Németországban integritásunk megsértésére irányuló akaratát
•bevezetik a kettős házasságot, hogy a né- kemény vassal kell megtörnünk. Hatalmas
metek fantasztikus terveket szőnek Kelet- eredményeket értünk el és szilárd bizalomszibériában. Legutóbb azt mondta, hogv Né- mal tekintünk a jövőbe.

A német és török követ Moszkvában A franciák hasztalan erőfeszítései
átnyújtották megbízólevelüket
a Kemmei-hegy visszafoglalásáért
Moszkva, május 6. (P. T. Ü.)
Mirbach
gróf követet, a német birodalom képviselőjét
és Khemal Halit bey követet, Törökország
képviselőjét Svriloff Jakab, az orosz szövetségi köztársaság szovjetje íővégrehajtőbizottságának elnöke április 26-án fogadta. A
több, mint két óra hosszat tartó fogadás alkalmával az emiitett .diplomáciai képviselők
átnyújtották a ' kormányaik által kiállított
meghatalmazásokat é s megbízóleveleiket. —
Beszédeikben annak a kölcsönös óhajnak adtak kifejezést, hogv népeik barátságos viszonyát ismét helyreállítsák és a jövőben mindent elkerüljenek,- ami a békét veszélyeztethetné.

Károly király az olasz fronton.
A Magyar Távirati Iroda jelenti a táborból május 4-iki kelettel:
Károlv király május 2-án Arz báró vezérkari főnökkel, a porosz katonai attaséval
és szűkebb kíséretével a frontra utazott, ahol
két napig időzött. A király ez alkalommal a
venéziai frontot kereste fel és nemcsak a
csapatokat szemlélte meg, hanem a táborban levő hadsereg kiképzésére
vonatkozó
összes intézkedéseket is. Ezenkívül meglátogatott a király több hadosztályt, számos
tisztet és katonát megszólított és többeknek
kitüntetést nyújtott át. Késő este hagyta el
a király csapatait.
Másnap egy toronyból rendkivül érdekes harci gyakorlatot nézett végig az uralkodó. A király feszült figyelemmel kisérte a
gyakorlatot, azután alsóausztriai, cseh és
magyar ezredeket szemlélt meg. Utána iássanianoban. az utolsó velencei dogé szókhelyén, tett látogatást. A kápolnában
rövid
a mát mondott és délután visszautazott Bafdenbe.
_
. _

Berlin,
május 6. A Wolff-ügynökség
jelenti: Május 4-én ismét meghiusult egy
heves francia támadás, amelynek a Remmelhegy visszafoglalása lett volna a célja. Az a
véresen kíméletlen harcmodor, amellyel Foch
tábornok legjobb csapatait küldte harcba,
újból bizonyságát nyújtja annak, milv súlyos veszteség az antantra nézve a Kemmeihegytömb elvesztése. A megismételt, mindig
hasztalan angol és francia tömegtámadások
amelyeket itt és a front más helyein intéztek
ellenünk, hozzájárulnak az ellenséges haderők szétdarabolásához, élő és holt felszerelési anyagának és készlctah'ck megsemmisítéséhez.
És dacára az ismételt borzalmasan véres
vereségeknek, az angolok és franciák eredménytelen ellentámadásainak, dacára a legutóbbi harcokban ejtett 130.000 hadifoglyunk
nak és a németek beláthatlan mennyiségű
hadizsákmányának, egv május 3-án feladott
lyoni szikratávirat újból azt igyekszik bizonyítani, hogy a németek kudarcot szenvedtek. A német hadvezetőségnek, amely a kezdést kezében tartotta, sikerült "állandóan
nagy ellenséges tömegeket lekötnie a kedve
szerint megválasztott fronton. Azonkivül a
Kémmel hegyéért megindított eredmény te
len francia és angol ellentámadásokat, valamint a Villens-Bretonneuxnál megindított e
lenséges ellentámadásokat szintén visszaverték a németek.

A franciák eltalálták a német
messzehordó ágyút.
Bécs, május 6. A vasárnapi párisi lapok
közlik, hogv a német messzehordó ágyút eltalálta egv francia lövedék. -
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A város a tanyai központok
fejlődéséért.
(Saját tudósítónktól)
Egy negyed századdal, tehát huszonöt.évvel ezelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy Szeged óriási méretű külterületeit központosítani kell, ha a város 'egértékesebb erőit elveszteni nem akarja. Ekkor létesítették a központokat. Alsó- és Felsoközpontot, amelyek azóta virágzó kisközségekké váltak. Az évtizedek azonban azt
bizonyították be, hogv a városnak ínég nagyobb erővel kell törekednie a központok
kiépítésére, mint törekedett eddig. Ettől a
széllemtől áthatva nyújtott be négy évvef
ezelőtt Pillich Kálmán törvényhatósági bizottsági tag indítványt a város közgyűléséhez, hogy a központok nagyobb mérvű fejlődését minden rendelkezésre álló eszközzel
biztosítsa a város. — Ezt a célt - mondotta
az inditvány — legkönnyebben elérheti i
város, ha a központok területén levő városi
földterületet parcelláztatja. Akkor 'a közgyűlés el is rendelte a pareeüáztatási tervelv
elkészítését. A mérnökség a közgyűlés utasításához hiven elkészítette a parcellázási
terveket és beterjesztette azt a tanácshoz.
Tovább azonban már nem jutott a • dolog.
Közbejött a háború és a többi szép tervvel
együtt ez a terv is maradt
terv.
Most azonban, a háború negyedik évében, mikor már kezdik belátni, hegy a fejlődést nem lehet megakasztani, vagv késleltetni tovább, ismét fölmerült a fenti terv*
mint annyi más, régen elfelejtett. A feledés
homályából dr. Somogyi Szilveszter polgármester hozta napvilágra ezt a fontos kérdést,
aki erről az ügyről a következőket mondta
a Bélmagyarország
munkatársának:
—- Az élet napról-napra
világosabban
mutatja, hogv a tanyai központokat fejlesztenünk kell. Napról-napra tapasztaljuk, hogy
a tanyai polgár, ha megöregszik, a központok felé törekedik, ahol közelben van a templom, orvos és talál magának megfelelő társaságot is. Tehát elköltözik, de nem a központokra, hanem a környékbeli községekbe.
Kizárólag azért, mert a .központokon nincs
hely, nincs telek; ami van, az a városé.
— Foglalkoznunk kell tehát a központokon levő városi földterületek parcellázásának
kérdésével. Miután a parcellázási terv már
'elkészült, hamarosan a tanács és közgyűlési
elé vihetjük ezt a kérdést. Az az álláspontom,
hogy a telkeket kizárólag tanyai polgároknak, kizárólag lakóház-építési célokra lehet
majd eladni. Igv ugyanis nagvon könnyen
elérhetjük a célunkat; a cél pedig: a központok fejlesztése.
Megtekintettük a városi mérnökségen a
parcellázási terveket, amelyeket
Jakabíyt
városi mérnök készített el négv év előtt.
Ezek szerint a Felsőközponton 42 háromszáz négyszögöles telek áll
rendelkezésre
házépítési célokra, amelyek a város tulajdonát képezik. Alsótanyán korlátlan számú telek áll rendelkezésre. Ami' már maga is matatja, hogy egyedül a városi földek szabnak
gátat a központok fejlődésének. Pedig ez
nagyon is kívánatos.
Az üggyel a májusi közgyűlés foglalkozik.

Tengerészeti repülők harca.
Berlin, máius 6. A, Wolff-ügynökség
jelenti: Három tengerészeti repülőnk e hó
4-én a flandriai tengerpart előtt négv ellenséges tengerészeti repülőgépet lőtt le. Kát
súlyosan sebesült repülőt magukkal hoztak.

Óráját és ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. S z o l i d á ra k !
Órákban és ékszerekben nagy
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raktár.
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Korzó-kávéház mellett.

