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ézép napon minden levelezés nélkül 'közölte 
a« asszonyával, hogy elhagyja a (helylót. 
Kruóné nem egyezett tele a kivánfeágába, de 
amikor a cseléd erőszakoskodni kezdetit, ki-, 
ihlíffltette, ihogy elmebet, de előbb átkutatja 
» holmiját. Amikor lehajolt és a usctód öez-
szoesamaigolt holmiját nézegette, Tapodd Dói-
tól a felkapott (igy konyakos üveget és Kroó-
nét teljes erőből fejbe vágta. lAa asszony 
cszináletLeniil esett össze,- amit a. cseléd fel-
használt rá megszökött a szolgálati helyéről. 
Valami nton-módon orvosi bizonyitványt 
szerzett, — égy-- régi sebhelyet 11111101011 az 
orvosnak —• és ezzel a rendőrségen igazolni 
akarta, hqgy Króóné verte meg őt. A rend-
őri nyomozás azonban kiderítette a való 
tényállást rá ennek az alapján, kömiyv testi 
tértén miatt fog- az- eljárás a brutális cseléd 
eltei! megindulni. Azért, ímert szolgálati he-
lyéről fehncndáls nélkül távozott, dr. Temes-
váry Géza kihágási biró nyolc napi elzárásra 
ítélte a ravasz cselédet. 
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Á török Vörös Félhold képesíevelezö-

•iapiait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság. (Budapest, képviselőház.) 

Háborús kérdések. 
Bizonyára sokan vagyunk, akik hallani 

szerettük volna, az élvezet okából a saját 

•fülünkkel^ — a német birodalom kancellár-

iának, Bethmann-HollweffneJt. a minap mon-

dott beszédjét. (Sajnos, ráa'k oteashatttaík, de 

még olvasva is reiKÍkiviüli e beszéd hatása. 

Égy kiváló és öntudatos nép erejének Ihatal-

mas -vérlnktetráe e beszéd ammden egyes so-

ra. iMlift a szónoldás igazi Kinizsije, súlyos 

'gazságpk malomköveit emelgeti a magasba, 

hogy mindenki, ellenség, jóbarát rá semleges 

• is •IríthasS'iT, Sháelérjük.aeéltvimgy azaiten-

gernyi' vér és köny nem omlik hiába, ha-azok 

hói c-akugyan -mtigsaiUetik a kancellár-raj-

zolta uj Európa' réglege.s békéje,- akkor, bár 

nagyon-nagyou magas volt az ára. megvi-

gasüztátótíluviginik. De kérdem: nem azt tanít-

ja-® «• világ történelmiének eddigi folyásai, 

hogy mindem -háború sírja: a béke és minden 

béke: bölcsője egy ujabb háborúnak? Váj-

jon vau-e, Miattegies-e. réyfegcs béke?! 
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'Miniket wuirte megbűvöl az a. duzzadó 

erő, mely" a- német ikiuileellár teszédjéten. 

tóegnyilváinil; az antant^atalmsdi, a gytíu-

.jelénfiki tekintik. Kitűnik ebből, hogy 

az antant- uem tagadja -meg most sem magát 

rá reine:gő szívvel és vacogó fogakkal bár, 

tó hazudik, haaudík, hazudik . . . Kérdem: 

ha ők esrfkugy-aii azt hiszik, hogy a gyöngé-

i g ' mondatta a német kanieeUárral ezt a 

heszédet, hál akkor miért nem söpörnek fen 

bennünket Lengyelországból és Kurlamlból 

rá iLrtvániála)! és Delgiinifbói ós Fraiwshtor-

^záglról és iSzérbiáböi és iMontraregróltól és 

Albá niáhól? S ha tik erre nem kápasek, kér-

tem: nem unnak a jeie-e ez ihogy (fik legalább 
Ls még gyönigéibbék ? 
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Miután az antant oly a-lapusam megvédte 
a kis népek szxfbadmrgál, anmljsliez .senki-som 

akart liozjaírrj'idni és mintlán elintézte «. 1*1-

szerb, 'montenegrói szabadság ügyét, a 

sörügölcíd padig gúzsba kötött-e, nmed a hol-

tendokra akarta rátéritaivi a vizes -lepedőt. 

$ -Kriiut-án. Hollandia erélyes gesztussal rá-

vsaprtt a vizes lépmlőrdl körcíeifő kézre, ár-

tatlan szemforgatással azt mondják ari-tan-

ték: hogy is. gondolt Hollandia arra, hagy 

ő nekik eszük ágában lett volna Hollandiát 

a hábor.uha 'kényszeríteni. Kérdem: tóm em-

lékeztet ez az eljárás arra, amikor ártatlan-

ságát hangoztatja az az orgyilkos, akinek 

a kézéiből a kiszemelt áldozat káliti a mellé-

nek szegzett revolvert? 

* 

•Szegetten divatba jött a fairtáv. A nagy-

körút fáinak valahogy még megkegyelmez-

tek. Ellenben Újszegeden, egész parkrészt 

irtottak ki. Azt mondják, hogy ezek a. fák 

betegek voltuk. Kérdem: ha a ható-ág kellő 

időben, gondoskodott volna Szegednek tüzelő 

fával való ellátásáról, akkor is betegek let-

tek volna az ujlszegedi ligát fái? Vagy ha 

csakugyan betegek voltak ezek a fák, nem 

kellett volna próbálni, azokat gyógyítani? 

Vagy a betegségnek egyetlen orvosszere a?., 

ha a betegnek mindjárt a fejét vesszük? 

— Mit tegyen Szeged a jásznagykun-

szolnoki átirattal. Jásznagykunszolnok megyé-

ből, a jászok, kunok ás szolncikok hazájából 

még a magyar viszonyok inefi-ett is vak-

merő hangon tartott átirat érkezett az ösz-

szes törvényhatóságokhoz, köztük Szeged-
hez is. Az átirat a háború alatt szerzett va-

gyonok, a hadinyereségek megadóztatása 

mellett szolnokol a következő ékes nyelven: 

— Kitekintve attól, hogy ez a megadóz-

tatandó vagyon legnagyobb részben csalárd 
módon jött létre, amely mód még a büntető-
törvénykönyvekbe is ütközik, de figyelembe 

kell venni, hogy a megadóztatandó vagyont 

igen -könnyű módon is szerezték meg. A leg-

több háborús jövedelem a közvetítő keres-

kedelem, adás-vétel stb. utján és nagyon ke-

vés fáradtsággal létesült. E mellett azonban 

a háborús jövedelemhez olyanok jutottak, 

akik idehaza, a .iól megvédett békés belföl-

dön nyugodtan, a legnagyobb biztosságban 

élvezték a családi tűzhely kényelmét. Ez a 

kényelmes üzlet, amely nem volt egyéb, 

mint a háfcorusziilte kényszerhelyzet ki-

használása, akkor történt, mikor a legtöbb 

igazi hazafi vénét és életét áldozva a hazá-

ért, a -harctéren teljesített szolgálatot. Ilyen 

körülmények között . tehát mindenképen 

megokolt, hogy a háborús jövedelem élvezői' 

hasznuknak megfelelően járuljanak hozzá 

az. állam rengeteg kiadásához. 

A hadijövedelem megadóztatása mel-

lett leltet érvelni komolyan és okosan, min-

den brutalitás nélkül. A jásznagykimszol-

üokiak csalással vádolják meg az ország 

kereskedőinek és iparosainak „legnagyobb" 

résziét. Ezt a hangot, ezt a tendenciát Sze-

gednek a legesélyesebben vissza kell utasí-

tani. jásznagykunsaoteakl tengőn Szeged 

íre-.m tárgyalhat a hadijövedelem megadóz-

tatásáról, sőt kötelessége, hogy a közéleti 

modor ilyen stílusának veszedelmére idejé-

ben hívja fel a kormány, a törvényhatósá-

gok, a kereskedelmi és iparkamarák figyel-

mét. 

— Vörös-Keresztes kitüntetések. Ferenc 
Sbsajvafor főherceg mint a Vörös-Kereszt véd 
iTÜkteíyéltese sir. BaXthassár De.sső, püspök-
nek a VőrössKereszt hadiökiitménycK 1 mzti 
ffezjrt vényét, köveriliácsai Kövess Árminné-
na-k a Vörös-Kereszt haíKékitiaényes 11. osz-
tály n díszjelvényét, strassen'luirgi Ar® Al-
bprttóiia'k a VöröSnK®regwt badirkitménye* 
t/ro-nx öivzómét adaunróy-cszt 0. 

— A közélelmezésen 71933.39 boronát 

veszített a varos. A városi tanács szombati 

ülésén' Balogh Károly pénzügyi tanácsos 

bemutatta a közélelmezési üzem számadá-

sát 1916. március 16-ig. A számadások sze-

rint az üzem összes vesztesége 58.374-46, az 

elmaradt haszon 13,558-93 korona, összesen 

71.933-39 korona. Az átadott leltári értékben 

1219 kg. zsiir 5-80 koronával és 1682 kg. cse-

megeszalonna 6-32 koronával van felvéve. 

Tekintettel arra, hogy a zsir bizonyos szá-

zaléka beszikkadt, a szalonna pedig apadt 

és költségei is vannak a városnak ezekre az 

élelimicikkekre, a polgármester ehez képest 

fogja a hatósági zsir- és szalonna árát meg-

állapítani. Eddig 59 kereskedő vállalkozott 

a hatóság élelmicikkek árusítására. A ke-

reskedők rizs, burgonya, cukor, kávé, sza-

lonna, zsir, bab, lencse, borsó és árpakása 

beszerzését kérték a közélelmezési üzem ve-

zetőjétől. A kereskedők részére havotikinf 

8—10 vaggon (ókorra van szükség, mig a 

többi cikkekből 2—2 vaggormal elegendő. 

Miután a mai viszonyok között ezeknek az 

élelmicikkeknek nagyrészét csak a Haditer-

mény R.-T.-tél, esetleg a fővárostól tehet 

beszerezni, ebben az irányban a szükséges 

intézkedések megtörténtek. Zsirt és szalon-

nát egyáltalán nem lehet kapni. A város va-

lószínűleg tarhonyát fog kiészittetni a sze-

gényebb néposziálynah, miután -a kereske-

dők által forgalomba hozott tarhonya rend-

kivi'tl drága. 

— Előléptetés. Erőssy Béla, 5. honvédgya-
logezredbeli hadapródot, Erőssy Déixm arc-
íred i pénzügyi számtan ácsos fiát, zászlóssá 
léptették elő. 

— Kitüntetés. Herczeg István tartalékos fő-

nadnagyot, az Első Magyar Általános Biz-

tositó tisztviselőjét, akinek színes és értékes 

harctéri cikkeit bizonyára élvezettel olvasta 

a Délmagyarország közönsége, a szignum 

laudisseal tüntette ki a' király. 

— A református egyház tanácsgyülése. 
A szegedi református egyház. Polgár László 
fögomhrdk dnöklésével tamáusgyülrát tar-
tott, amelyen bemutatták a «árs®a«uwdá»t és-
elő terjeszt ették a -költségeit) i ráiiyaatot. .Mi-
után a jövő évi költségeikre az egy tea jöve-
delmeiből TOUCS 1 kellő fcdtezet, « 25 ezer ko-
rona deficitet az egyház egyik alapjából se-
gé] vfeépen tpófecáják. A hiány onnan tasárma 
zik, -hogj- a hadbavtmúlásuk folytán az ogy-
liáz jövedelme jetent^kimiyaai tte-kkent. A. 
lökédtenáti reíarruátiiis egyház április-11-én 
.Hódiurzőváteárlw'lyr.u tartja fcayasoa közgyü-
Iráék A tajnkíK a szesaedd agyftu'tz képviseteté-
lven Bereczk Sándor lelkészt rá Polgtb Látató 
főgou'dwikiot küldte ki a közgyűléséé. 

— A birodalmi gyűlés megszavazta a 

költségvetést. Berlinből jelentik: A birodalmi 

gyűlés rövid vita után elfogadta a hadügyi 
és tengerészeti költségvetést. Az utóbbi tár-

gyalásánál, mikor Tirpitz admirális lemon-

dását jelentették be. Ltébkneolit ismét szóba 

akarta hozni a buvárhajó-harcot, de az el-

nök ezt nem engedte nfleg és megvonta tőte 

a szót. A legközelebbi ülés szombaton les;?. 

Az élrlttiltzerek msximaljs éra Bel-
grádban. Belgrádból jelentik : A város élelmező 
.bizottsága a kővcücrwő nrsxiiítóVw árakat 
léptette életbe: Tengeri <43, tor •. 1 iliszt 60, 
buKn 70 fillér, buzrlfozt 1 korona, burgonya 
65, bab ÍM) fillér, raj 8, nurrbtfhus 3. sertrá-
ims (szalonniívitl) 4,60, scrtftéb)hs (szömimi 
nélkííf) 3, búráiiyLíPS 3=60, ,'uflléluws 2, ríisznó-
szir 8, ny-fTszalramá 5, cwknr 2, kávé 15 ko-
rouaii, m 50 fillér, aszalt szilva 1.20 korona. 
kHogramonkint. A fojtó darabja 20 fillér, :v 
fej nill, a petróterwn 1 korona llrterev-kint. 


