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A török Vörös Félhold képesieveíezíí* 

lapjait 29 fillérért árusltja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Háborús kérdések. 
BoNvmann-Hollweg mu Mikori :li a talmas 

megnyilatkozása ntán -a békevágyó világ ér-

deklődésének az előterében most Asquith, an-

gol miniszterelnök, minapi válasz beszédje áll. 

Amikor egy-egy ilyen vezető államférfiú 

megnyilatkozik, nem mindig az a figyelemre 

legméltóbb, amit mond, hanem az, amit el-

hallgat, vagy esak a sorok 'közül kiolvasllrató. 

Nem arról akarok most szólni, amit Asquith 

-elhallgatott és ép azért mndenki által köny-

iiyon kitalálható, hanem arról, ami >a sorok 

közül kiolvasható. Nevezetesen sokat mondó, 

amit Asquith Belgiumról mond: „A szövetsé-

geseik kívánják ós el vannak határozva, hogy 

a régi Belgiumot ismét föltámadni lássák." 

Kérdem: nem feltünő-e az, liogy Asquith nem 

azt mondja, ihogy a régi (Belgiumot szövetsé-

gesei fagyveres erővel fogják feltámasztani, 

hanem, hogy azt kívánják, .hogy feltámadni 

lássák? Nem az olvasható-e ki ebből, hogy a 

fegyveres erővel való feltámasztás reményé-

ről teljesen lemondtak immáron? És nem azt 

jelenti-e, hogy csakis béketárgyalások utján 

remélik e ikivánságuik teljesedését? 

* 

A magyar katona hősiessége kettős ©ól-

ért küzd. Az egyik: a harctéri győzelem, a 

másik: politikai elismertetésünk. Mert a vi-

lágsajtóban még mindig esak Ausztria sze-

repel és ebben benfoglaltatunk mi is. És 

nemcsak az angol, a francia, iaz orosz és az 

olasz sajtó ir kizárólagosan osztrák hadsereg-

ről, hanem a velünk szövetséges Németország 

nagy lapjai is minduntalan megfeledkeznek 

rólunk. A magyar sajtó ezzel szemben, ami-

kor egy-egy cikket lefordít ezekből a lapok-

ból, minden alkalommal buzgón odabiggyesz-

ti az •osztrák mellé a magyart, Ausztria mell© 

Magyarországot, Kérdem: nem volna-e oko-

sabb meghagy mi a fordításban ugy, ahogy 

az angol, orosz vagy német lapban megvolt: 

-osztrák és Ausztria? Hadd lássa a magyar-

ság, hogy mi még mindig a monarchia hamu-

pipőkéi vagyunk. Ne buzditana-e ez bennün-

ket arrg, ihogy kázzel-lá/bbal kivívjuk elismer-

tetésünket? íS a 'lieyeelhitett fordítás nem arra 

vezet-e esetleg., hogy politikai elismertetésün-

ket illetőleg belenyugszunk abba, begy e té-

r e n is végre rendben van a szénánk? 

* 

Végre megjelent a szegedi Vörös-Kereső 

kitüntetettjeinek a névsora. Hosszú és tekin-

t é l y e s a lista. He azért még mindig vannak, 

~~ s lehet, hogy nekik abban igazuk van — 

"kik azt hiszik, hogy ez a lista hiányos. Hal-

ottunk e tekintetben zugolódást is, ugy, hogy 

ráéltán lehet attól tartani.., hogy azok, akik 

ráellőzöttdlcnek érzik magukat, megcsökkent 

buzgósággal fognak ezentúl magasztos em-

berbaráti hivatásuknak eleget tenni. Kérdem 

azonban ezektől: eddigi munkásságuknak a. 
fbcélj,a az emberbaráti cselekedet volt-e vagy 

" kitüntetés? ÍS kérdem: tehetnek-e szegény 

beteg és sebesült katonáink arról, ha a ki-

tüntetésre való .feterjesztés nem minden,éket 

kielégítően készült? 

* 

Asquith római tartózkodása alatt tudva-

levőleg kihallgatáson volt XV. Benedek pá-

pánál is, aki eddig is oly tiszteletreméltó 

buzgalommal fáradozott a béke ügyében. 

•Az audiencia után ©z a hir járta be a világ-

sajtót, hogy az angol miniszterelnök kijelen-

tette a pápának, hogy a háboru eltart még öt 

évig is. Kérdem: vájjon ki hozta nyilvános-

ságra ennek a bizonyára szigorúan bizalmas 

audienciának a részleteit a, pápa-e, vagy az 

angol miniszterelnök? iS kérdem: azok a 

francia diplomaták, akik Asquith után a pá-

pánál jártak, vájjon ő tőle akarták ímegtudtai, 

mit mondott néki az angol miniszterelnök? 

Franciaország jobb viszonyban van a pápá-

val, mint a szövetséges Angliával? Vagy 

azért keresték fel a francia diplomatáik a pá-

pát, hogy Asquitlhot dezavuálják? Nem egy-

szerűbb a kérdés, ba gazdátlan híreknek nem 

hiszünk, ellenben biztosra vesszük, hegy As-

quith is, a francia diplomaták is egészen mást 

tárgyaltak a pápával, mint, azt, hogy a (há-

ború még öt évig eltart? Vájjon előállott 

volna ép most a pápa 'békejavaslattal, ha 

azon az audiencián még öt évig tartó háboru 

mellett erősködött volna Anglia miniszter-

elnöke? 

-ol. 

— Szegediek kitüntetése. A német császár 

Siimarjay Sándor szegedi 3. honvédlrasz-ái-

ezredbeli őrnagynak a II . osztályú vaskeresz-

tet adományozta. — Schönuxdd Nándor 46. 

gyalogezre dbeli őrmestert, az EL. fogel 

szemben tanusitott vitéz magatartása elisme-' 

réséül, a II . osztályú ezüst vitézségi éremmel 

tüntették ki. — Bába Imrét, a szegedi leszá-

molok ivatál hadba'vonult hivatalnokát, tarta-

lékos hadnagyot, egy géppuska-osztag volt 

parancsnokát, aki jelenleg orosz fogoly,, a ki-

rály az ellenség előtt tanusitott vitéz maga-

tartásáért legfelsőbb lel ismerésben (Sügmium 

Laudis) rószesitette. 

— Viziut a Rajnától a Dunáig. Bécsből 
jelentik: A községtanács mai ülésén folytat-
ták a vitát Seb mid kormánytanácsos amaz 
indítványáról, amely szerint a Rajnától a 
Dunáig viziutat kell teremteni, We i sk i r cbner 

polgármester kifejtette a Duna jelentőségét, 
amelyet a háboru igazolt és azt mondta, hogy 
most már a csatorna ellenzői is belátják, 
hogy a Duna nélkül a központi hatalmak na-

gyon kellemetlen ihélyze,\be jutottak volna. 

A polgármester ezután kiemelte, hogy nagy-
mennyiségű gabona jön Romániáiról a Dunán, 
és hogy a viziut szükségessége sohasem bizo-

ny idt be annyira, mint o. háborúban. A pol-

gármester végül az előadó javaslatához pót-
inditványt adott 'be, amely szerint határozza 

el a községtanács, hogy a dunai városok ülé-
sezését fogja, összehívni Németországból, 

Ausztriából és Magyarországból Bécsbe, n 

Rajna—-Duna csatorna megvitatása céljából. 

A községtanács ezután elfogadta az előadó 
indítványát a polgármester <pótiiiditványáva) 

együtt. 

— A szegedi feministák küldöttsége a 

kultuszminiszterhez. Jankovicli Béla kultusz-

miniszter április tizennyolcadikán fogadja a 

szegedi feministák huszonöt tagú küldöttségét, 

amely, — dr. Cicatricis Lajos főispán vezeté-

sével — a leánygimnázium fel állítása érd-e-

Szilveszter .pogármester, dr. Gaal Endre kül-

döttségben résztvesznek még: ídr. Somogyi 

Sziveszter polgármester, dr. Gaal Endre kui-

turtanálcsos, dr. Rósa Izsó és dr. Kelemen 

Béla országgyűlési képviselők, A leánygirnná 

.zium felállításának szükségességét dr. Cicat-

ricis Lajos főispán fogja a, mitíiszteisel ismer-

tetni. 

— A közélelmezési üzem uj vezetője. 
A polgármester tudvalevőleg Balogh Károly 
tanácsost hízta mag a közélelmezési üzem 
vezetésével. A tanács ezt a megbízást jóvá-
hagyta és az lerről szóló határozatot közli 
Balogh tanácsossal. A határozat értelmében 
Balogh Károly a közélelmezési üzem uj ve 
zetője az üzemet ötvennyolcezer korona vesz-
teséggel vette át. 

— Emelik-e a húsárakat. A szombati ta-

nácsülésen dr. iSzalay József főkapitány röfe-

ráLta Mellis Lajos és társa beadványát a hús-

árak emeléséről. 'A beadványt szombati szá-

munkban részletesen ismertettük. Pénteken 

a közélelmezési- és ármegállapitó-bazottság 

foglalkozott a 'beadvánnyal és azt a javasla-

tot terjesztette a tanács elé, liogy csak a mar-

haihus-árak 'felemelését tartja indokoltnak. 

Dr. Somogyi Sziveszter nagyon helyesen azt 

szeretné, ha a paprikásnak és gulyásnak való 

hus lenne inkább olcsóbb, mint a pecsenyehu-

sok. A tanács egyelőre nem határozott ebben 

a kérdésijén, hanem megbízta a főkapitányt, 

hogy a vasárnapi kisteleki és szőregi vásáron 

szerezzen meggyőződóst a marhaárakról. Ez 

a határozat minden esetre megnyugtató. 

— Halálozás. Farkas János a forradalmi 
időkben Szeged főkapitánya volt. Leánya, 
Anna pénteken délelőtt, hetvenkét éves korá-
ban a városi közkórházban meghalt. Temetés© 
vasárnap délután fél négy órakor lesz. 

— Müvészházasság. ihász Lajos és Lázár 
Mária, a szegedi szinház tagjai szombaton 
dólhen Balogh József anyakönyvvezető előír 
•házasságot kötöttek. 

— Befejezték a választók összeirását. 
ft „ • "zággyülési képviselő választásra jogo-
sultak östozeteására kiküldött bizottságok 
szombaton este 6 befejezték működé-

sűket és lezárták az uj választási lisztát. Az 
összeírás iránt lanyha érdeklődés nratatlko 
zott, ami annak tulajdonítható, hogy a polgá-
rok nagy része he van vonulva. Ép ez okból 
személyes jelentkezés alapján csa'k kevés föl-
vétel törtónt. 'Az eredmény mégis kielégítő, 
mert ha nem sóikkal is, de mégis szaporodott 
a választók száma. Az összeírás eredményé-
nek részletes adatai a, következők: 

I. választó kerület: 

1915-ben 1917-ben szaporulat uj kihagyás 

1. körzet 1534 1601 67 130 137 

2. körzet 958 1045 87 101 59 

3. körzet 902 976 74 58 35 

4. körzet 1080 1098 18 117 63 

4474 4720 246 406 294 

II. választó kerület: 

I. körzet 650 714 64 93 57 

2. körzet 581 605 24 64 55 

3. körzet 902 1129 227 210 67 
4. körzet 876 877 1 42 38 
5. körzet 1102 1166 64 78 82 

4111 4491 380 487 299 
III. választó kerület: 

1. körzet 1311 1498 187 189 99 
2. körzet 1004 972 apadás 32 — — 

3. körzet 928 914 apadás 14 — — 

4. körzet 878 791 apadás 87 33 120 

4121 4175 52 222 219 

— A magyar és német nyelv kőtelező 
tantárgy Szerbiában. A szerbiai magyar és 
osztrák katonai parancsnokság a szerbiai is>-
koláhban elrendelte a .magyar és német nyel-
vek kötelező tantárgyként való tanítását. 

— A Pick-gyór beszüntette a szalámi-

gyártást. A szombati tanácsü ésen Tóth Béla 

jegyző bejelentette, hogy Pick iMárk bead-

ványban közli, hogy a szalámigyártóst be-

szünteti és a fölös gabonakészletet rendelke-

zésre h-ocsátja. 'A tanács értesíti a H-adite,r-

mény r.-t.-ot, hogy a gabonakészletet vegyr 

át. iKérdóst intéztünk ebben ,az ügyiben 

Piek-gyár üzletvezatőségéhez Fürber Jakab-

hoz, aki a következő felvilágosítással volt 

szives szolgálni: A munkásokat magunk lát-


