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Folytassuk. 
Amikor korábban a éókehangok a külön-

böző körökből elhangzottak, a központi hatal-

mak voltak az elsők, amelyek erre a vissz-

hangot a legkomolyabb formában adták meg. 

Danára, hogy a már ismert békeajánlatunk-

kal szemben, az antant illetékes körei eluta-

sdtólag válaszoltak, Németország a szövetsé-

ges hatalmakkal együtt amikor csak tehette, 

mindannyiszor megismételte az eljövendő bé-

ke tekintetében álláspontját. Tette pedig ezt 

mindig azzal a komoly elhatározással, amely 

a harcnak további energikus folytatásától 

sem riad vissza. 

. Asquith az angol parlamentben hihető-

leg az amerikai segítségen felbuzdulva, min-

denfele békeajánlatokkal szemben igazi gőg-

gel vágta oda, a foldhassuk jelszót, amelyre 

azután következett Bethmann-lioliweggnek 

méltó válasza, „igenis folytatni fogjuk — 

úgymond — mert meg vagyunk győződve 

ügyünk igazságosságáról és győzelmünk biz-

tos elkövetkezéséről." A kancellár állítását 

fényképen igazolják valamennyi fronton a 

központi hatalmak hősies magatartásai és a 

front mögött végbemenő áldozatkészségek. 

Nemzetünk áldozatkészsége szépen nyil-

vánul meg a mostani hatodik hadikölcsön-

ben. A napról-napra gyűlő millióikból látható, 

hogy mi is egyaránt folytatjuk a harcot. Eb-

beli készségeink ékes cáfolatai mindazoknak 

a hireszteléseknek, amelyek a hadikölesönök 

sikertelenségében gondolják és látják a há-

ború végét. Ha a hadikölcsön nem sikerül, 

azért a háborúnak nem lesz vége, mert az ál-

lamhatalom előteremti a hadi kiadások' fe-

dezetét minden áron, ha másképen nem, 

kényszer utján is. A múltnak már voltak 

ilyen példái. 

A felvilágosult magyar nemzet teljesen 

ismeri a hadikölcsön előnyeit és ezért bízvást 

remélhető, hogy most, amikor a pénz kama-

itoztatási lehetősége általában kedvezőtlen, 

amikor a bankok a betétekért 3 és egynegyed 

%-ot fizetnek, a 6 ós fél %-os magas kamato-

zást, aki csak teheti, ki fogja, használni, sőt 

ha valaki kölcsönt vesz fel a jegyzett kölcsön* 

re, befektetett tőkéjének kamatozása a 11 %-ot 

is megközeliti. A hazafias indokok mellett a 

célszerűségi szempontok a hatodik hadiköl-

csönnfik önkéntes megajánlását kétségtelenül 

biztosítani (fogják és ezzel a harcot a győze-

lemig és a békéig mi is folytatjuk. 

Visszaélések a koloisyári 
városházán. 

— Letartóztatott városi tanácsos. — 

(Saját tudósitónktól.) Kolozsvárnak szen-

zációja van. Az ügyészség e hónap 24-ikén 

letartóztatta dr. Féder Ottó városi taná-

csost, dr. Szabó Gyula helyettes kerületi 

kapitányt, Zobátz Viktor napidijast, továbbá 

nagyszámú helybeli és vidéki lakost. A 

rendőrség bümügyi zárlat alá vette dr. Fe-

der Ottó és Zabátz Viktor napidíjas vagyo-

nát, mely ingóságokból áll. 

Feder mint diák került Vasmegyéből 

Kolozsvárra, hol a piaristák gimnáziumában 

tanult. Mint jogász a városhoz került mapi-

dijasnak. Szolgálatkész alázatosságával 

annyira megnyerte Szvacsina polgármestert 

hogy nemsokára aljegyző, polgármesteri 

titkár, majd 29 éves korában tanácsos lett. 

A ,mult évi tisztújítás ebben az állásában 

megerősítette. Jellemző, hogy a különben 

tehetséget el nefn áruló tisztviselő annyira 

megszerezte a köztetszést, hogy a válasz-

tásnál az összes hivatalnokok között ő kap-

ta a legtöbb szavazatot. 

Feder dr. tiz évvel ezelőtt nősült és 

egy kilenc éves leánya van. Családja köl-

tekezési igénye nem állott arányban a sze-

rény hivatalnoki fizetéssel és a háború ki-

törése előtt iköztudomásu volt, ihogy Feder 

fünek-íának adósa. A háború azonban for-

dulatot hozott. A Feder-osalád kezdte fizet-

getni tartozásait, nagy lábon élt, pazarul 

költekezett, ékszereket, bútort, keleti sző-

nyegeket, eziistnemüt, csipkét, bársonyt 

vásárolták, ugy, hogy viselkedésük már 

nemcsak feltűnt, de hosszú ideje rebesget-

ték városszerte, hogy ennek nem jó vége 

lesz. 

Bűntársa Zobátz Viktor napidíjas, a 

városi kertész fia, feleségével nagy sze-

génységben élt. A háború kezdetén dr. Fe-

der maga mellé vette 2 korona napidíj ja! 

dijnokul. Zobátz a hivatalban szorgalmas, 

gyors felfogású embernek bizonyult, aki 

hamarosan minden teendőt, minden szabályt, 

minden ügyet jobban ismert főnökénél. ' A 

szegény díjnok csakhamar szintén pazar 

költekezésével vonta magára a közfigyel-

met. Házánál egész télen zajos vendéges-

kedés járta és a tivornyákon nem egy ma-

gasrangu tisztviselő koccintott pezsgős-

poharat a dijnokházigazda egészségére. Le-

tartóztatása után a házkutatásnál ládaszám-

ra találták pincéjében a különböző márkája 

pezsgőt és száz számra az üres üiveget. 

A harmadik letartóztatott dr. Szabó 

Gyula helyettes kerületi kapitány szintén 

igen szegény ember vol, de bár ő is jómód-

ba került, költekezésével nem terelte ma-

gára annyira a figyelmet. 

A'dr. Feder és társai ellen folyamatban 

levő vizsgálat a visszaélések egész soro-

zatát derítette már ki. A városházán meg-

állapították, hogy Feder teljesen szabály-

talanul százezreket utalt ki a saját kezéhez 

a házipénztárból, holott pénzt kezelnie nem 

lett volna joga. Fölmerült nyomós gyanu-

okok alapján most az összes nyugtákat át 

kell vizsgálni valódiságuk megállapítására. 

Az egyre dagadó botrány folyamán önként 

fölmerül a kérdés, hogyan volt képes ez a 

bűnszövetkezet éveken át zavartalanul foly-

tatni manipulációit. Ennek az a magyará-

zata, hogy sem Haller polgármester három 

év óta nem tartotta meg az előirt hivatal-

vizsgálatot, sem gróf Bethlen Ödön főispán 

nem tartotta meg a számonkérőszéket és 

igy ki-ki azt csinálhatta, amit épen akart. 

Időjárás. Helyenként, inkább nyugaton, 

eső vagy zivatar várható, később hősü-

lyedés valószínű. 

PROGNÓZIS: Nyugaton zivatarok, 

később hűvösebb. Déli hőmérséklet: 25.5 

1 fok Celsius. 

Báró Kürthy lemondott Buaapestről 

jelenti tudósítónk: Báró Kürthy Lajos, az 

Országos Közélelmezési Hivatal elnöke be-

adta lemondását. 

Báró Kürthy Lajos egy újságírónak ki-

jelentette, hogy igaz az a hir, hogy lemon-

dását felajánlotta a miniszterelnöknek, mi-

után az ő állása bizalmi állás. Amig az uj 

kormány nem alakul meg, ő a helyén ma-

rad. Az uj termésre vonatkozó intézkedé-

seket, Wekerle Sándor közbejött szerdai 

kihallgatása miatt, junius l-re halasztották. 

— A frariCiuK sajnáljak a Szeged felépí-
tésére adott pénzt. Az Est-nek irjás. Montre-
uxből: A francia kögazdászok most főképp 
azzal vannak elfoglalva, bíígy felbecsüljék 
Németország Vagyonát. — Most a köz-
gázdáknak 'a badikárpótlást hajszoló ak-
ciójához a kitűnő francia iró, Ábel Hermant 
is szolgáltat egy kis "alapot, akinek hogy, 
hogy nem, eszébe jutott, hogy mikor Szege-
det 1879-ben a nagy árviz elpusztította, a 
franciák jelentékeny összeggel járultak Sze-

ged újraépítéséhez és hogy ezt a jó francia 
pénzt most vissza kellene venni a magyarok-
tól. íme, ezt irja erről a Temps-ban: 

„Mikor 1879-ben a Tisza s a Maros (?) ára-
dása tönkre tette Szegedet, amagyarok voltak 
szívesek elfogadni azt a jelentékeny összeget, 
melyet a párisi sajtó propagandája következ-
tében. jótékony ünnepségeken gyűjtöttünk 
nekik össze. J ó szívvel járultunk hozzá Szö-
ged három uj utcájának felépítéséhez s kü-
lönösen kellemes elképzelnünk, — miért ne — 
hogy éppen az az utca, mely Tisza Lajos ne-
vét viseli, a m i filléreinkből épült. Tudjuk, 
hogy nem hálátlanokat köteleztünk le. A 
Tisza-osalád maga ós mind a magyarok há-
rom év óta egyebet sem tesznek, csak háláju-
kat rójják le irántunk. Nem kételkedünk 
abban, hogy még jobban le fogják róni ak-
kor, midőn az igazságos béke alá lesz irva, 
alig várják a megtiszteltetést, hogy a tönkre-
tett francia városokat ós falvakat, melyek 
most mind olyanok, mint Szeged volt az ár-
viz idejében, akár jótékonyoélu ünnepségek 
utján, akár más módon felépitsók. Nagyon 
szivesen vesszük majd az 1879-iki kölcsön 
visszafizetését. Megengedjük majd nekik, 
hogy erre a célra énekeljenek és táncoljanak, 
— amennyit csak tetszik — fő, hogy fizess 

senek!" 

— Kitüntet s k, A király, mint a hivatalos 
lap legutóbbi száma közli, Konopas Ede, az 1. 
honvéd gyalogezrednél beosztott 5. honvéd 
gyalogezredbeli tartalékos főhadnagynak az 
ellenség előtt tanusitott vitéz igagatartása el-
ismeréséül a 3. osztályú katonai érdemke-
resztet a hadidiszitménnyel és a kardokat 
adományozta. Budai Gyula 5. honvéd gyalog-
ezredbeli főhadnagynak a legfelsőbb dicsérő 
elismerés — a kardok egyidejű adományozá-
sa mellett — tudtul adatott. Riedl Ernő őr-
nagynak ós varsányi Vedres László 5. hon-
véd gyalogezredbeli századosnak a legfelső 
dicsérő elismerés tudtul adatott. 

— Hénap Tamás üdvözlése. Hénap Tamást, 
a kegyesrendiek országos főnökét — mint 
megírtuk — vaskoronarenddel tüntette' ki a 
király. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a város közönsége nevében meleghangú táv-
iratban üdvözölte a kitüntetett rendfőnököt, 
aki mintegy 15 év előtt a szegedi intézetnek is 
tanára volt. 

— E őlcptetés Dr. Vészi Mátyás 46. gy , iog-
ezredbeli tartalékos zászlóst hadnaggyá lép 
•tették elő. 

— Szegedi tanulók Bulgarií ba Dr. So-

mogyi Szilveszter polgármester a tanács ked-

di ülésén előterjesztést tett aziránt, hogy a 

nyári iskolai szünidőben a kereskedelmi is-

kola néhány növendékét küldje Bulgáriába a 

város és viszont néhány bolgár tanulót hoz-


