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kok törvén yh átdsá gnak, elöljárója a zsidó -hit-
községnek, a LIoyd-Társidátiiak igazgatója és 
tagja minden kulturális és jótékonycélu egye* 
sületilek. Hasznos és tisztes polgárt vesztett el 
benne a város, amelynek hü fia volt és olyan 
polgára, akinek mindig tisztelettel emiitették 
a nevét. 
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vonatkozó jelentését. Vázsonyi és Szurmay 
miniszterek ma este 9 órakor Bécsből visz-
szaérkeztek Budapestre, 
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szalagján adományozta a király. Szalai Irtván 
őrmestert a 8. honvéd huszárezredben az ellen-
ség előtt tanúsított vitéz magatartása elisme-
réseid a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. 

— összehívják az országos ipartanácsot. 
Buda pástról jelentik: Szterényi. József keres-
kedelemügyi miniszter értesítette a különböző 
szaktestületeket és érdekképviseleteket, bog? 
a közel jövőben az országos ipartanácsot össze 
kívánja hívni és egyúttal felhívta a (testülete 
ket, hogy az országos ipartanáéiba behívandó 
meghízottjuknak nevét jelentsék he. Az orszá-
gos ipartanács első ülésén több nagyfontos-
ságú szociális törvénytervezetet vitatnak meg. 

— Szép csendesen. Március 20-iki kelettel 
egy polgármesteri rendelet jelent meg, amely 
minden feltűnés mellőzésével, szép csendesen 
bejelenti, bogy a marhahús kilogramja 12 és 
10 koronáról 14 és 12 kerenófai emelkedett. 
Szemethunynánk mi is, ha ezelőtt félesztendó-
vel emelődött volna utoljára a hus ára. Azon 
ban alig egy hónapja, hogy közfelzudulásra 
és megbotránkozásra istápolt attak a kedves 
hueárus mészáros urak, akik szegények egésa 
lesoványodnak ós tönkremennek a vékony ha-
szon mellett. Szegények. Segíteni is kell ra j -
tuk szép csendesen, minden előzetes he jelente*, 
n közönség megkérdezése nélkül. Azonban most 
már a közönség vigasztalódhat, mivel a borjú-
hús á ra ugyanolyan árban makszimáltatott, 
mint a marhahús. Sovány vigasz. Ettől is a 
mészárosok híznak. 

—A ötegeö! »8röőJyí.ej(eaek birmozgalma 
A szegedi borbély és íodráezsegóriek ujabb 
bérmozgalmáról értesülünk. A segédek 73 
számlek béremelést, kérnek és kívánják, hogy 
a kettős ünnepek másodnapján az üzleteket 
záépa Mi\tsált. Ezt azért kénk a- segédek, mert 
sok munkás maga dolgozik és a mostani, rend-
szer mellett sosem juthat szabadnaphoz. A 
borbély- és fodraszsegédek szakszervezete eze-
ket- a feltételeket a főnökök elé terjesztette, 
amelyekre szombat délig kér választ a Mun-
kásotthon titkári hivatalába. Értesülésünk sze-
rint, ha a főnökökkel nem sikerül megegye-
zésre jutni, szombaton kitöfr a sgegédi borbély-

— Ujaoö rendelet a öitónrőL A hivatalos 
lap csütörtöki száma ujabb rendeletet közöl 
a szón í'orgaiombahozatatáról A rendelet sze-
rint szenet, brikettet vagy kokszot csak a r ra 
a eélra szabad felhasználni, amelyre azt az 
Országos tízónbizottsag a fogyasztónak kiutaz-
ta. Aki szenet, brikettet vagy kokszot keres-
kedőtől vásárol kötetes a keneskeuővei közölni 
azt a célt, amelyre a vásárolt szén, brikett 
vagy kokszot felhasználni kívánja. A keres-
kedő nyilvántartass tartozik vezetni arról, 
hogy kinek, milyen célra és miiyen mennyi-
ségben szolgáltatott ki szenet, brikettet vagy 
kokszot, Háztartási céiokra kiszolgáltatott 
szén, brikett vagy koksz kizáróan háztartási 
célokra, ipari vagy mezogazdasagi célokra ki-
utalt szén csak annáJ. az ipari éa mezőgazda-
sági üzemnél használható fel, hova az Orszá-
gos tízén bizottság kiutalta, A rendelet csü-
törtökön lépett életbe. 

— A Psinimsuft szegedi Egyesülete f. 
hó 25-én délután 5 órakor előadást, rendez a, 
városháza közgyűlési termében. Az egyesület 
meghívására Gergely Janka, a főtisztviselők 
Országos Egyesületének kiváló elnöke ismer-' 
tetni fogja mindazon feladatokat, amelyek a 
nőkre várnak,a háború után g azokat a szociál 
politikai reformokat amelyek megvalósításán 
dolgozni fognak a nők, ha választójoguk bir-
tokában lesznek. 

— Nem szebad húst áruin! vasárnap, 
A kereskedelemügyi miniszter ujabb rendel-
kezése szeriül tilos a magyar szent korona or-
szágainak egész területén a mészáros, hentes 
és kolbászkészitő iparban alkalmazott munká-
sokat vasárnapokon, akár az elkészítés, akár 

POLITIKA! HIREK. 
- Budapesti tudósiíétik teiefonielejiídse. — 

(A helyzet.) A politikai helyzetben ninc3 
változás. A kormánypárti körökben biza-
kodó a hangulat. Biztosra veszik, hogy a 
választójogi javaslat keresztülmegy. A mun-
kapárt kénytelen lesz belátni, liogy a ja-
vaslat alapvető rendelkezéseiből a kormány 
nem engedhet. Az a hir, hogy elhúzzák a 
javaslat tárgyalását, nem felel meg a való-
ságnak. Ha a Ház tárgyalni is fogja az adó-
javaslatokat, a Ház üléseit délelőtt tartja és 
délután a választójogi bizottság is ülést tart. 
Tisza engedett merev álláspontjából a Ká-
roly-kcresztesek választójoga dolgában. Hir 
lik, hogy azon Károly-kereszteseknek, akik 
24 éven alul vannak, hajlandó most már 
megadni a választójogot, ha más jogcímmel 
is bírnak: például ipari munkások, vagy ér-
telmi cenzussal rendelkeznek. 

(Minisztertanács.) Csütörtökön délután 
4 órakor a miniszterelnöki palotában dr. 
Wekerle- Sándor elnöklésével miniszterta-
nács volt, amelyen Vázsonyi, Szurmay és 
Serényi kivételével a kabinet valamennyi 
tagja részt vett. A minisztertanács folyó 
ügyekkel foglalkozott. 

(A ktrély kívánja a választójogi meg-
egyezés i ) A politikai köröket Vázsonyi Vilmos 
igazságügyminiszter kihallgatása kapcsán 
élénken foglalkoztatja a választójogi törvény-
javaslat sorsa. Az utóbbi időben az •ellentétek 
a kormány és a munkapárt között enyhültek. • 
'Megállapítható, bogy — a király határozott ] 
kívánságára — mindkét oldalon a békés meg' j 
egyezést keresik. Most már mindössze négy-
százezer választóról van szó. Valószínű, liogy 
a király a közelebbi időben kihallgatáson fo-
gad egyes munkapárti politikusokat. A dön-
tés előreláthatóan hetek, de ugylehet csak hó-
napok múlva következik be. 

(Vázsonyi a kihallgatásáról.) A király 
Szurmay honvédelmi minisztert félórás, Vá-
zsonyit másfélórás kihallgatáson fogadta. 
Vázsonyi egy ujságirónak ezt mondta: 

— őfelsége igen kegyesen fogadott. A 
kihallgatásom másfél óráig tartott. Termé-
szetesen a választójogról volt szó. A kihall-
gatás tartalmáról nem nyilatkozhatom. 

(Kihallgatások a királynál.) Bécsből 
jelentik: őfelsége ma meghallgatta a szo-
kásos jelentéseket és különkihallgatáson fo-
gadta Szurmay hadügyminisztert és Vázso-
nyi Vilmos igazságiigyminisztert, továbbá 
Landwehr vezérőrnagyot. Majd együttesen 
fogadta Karlsbad, Marienbad, Franzensbad 
osztrák fürdőhelyek küldöttségét. Később 
kihallgatáson fogadta Seidler osztrák mi-
niszterelnököt és dr. Pault, az élelmezési 
hivatal elnökét. 

A Magyar Tudósító jelenti: A király 
ma délelőtt a szokásos kihallgatás után fo-
gadta báró Szurmay honvédelmi minisztert, 
aki resszort ügyekben tett őfelségének je-
lentést. Majd Vázfeonyi igazságügyminisz-
tert fogadta kihallgatáson a király. A mi-
niszter audienciája másfél óra hosszáig tar-
tott. őfelsége igen kegyesen fogadta a mi-
niszternek a választójogi törvényjavaslatra 

A negyedik 
véres tavasz első mosolya köszöntött ma fá-
radt szivünkre és még mindig csönd van, 
idegfeszítő, rémes bizonytalanság és nem 
hangozhat fel Brahms diadaléueke. Kön?-
nyelmüen, kacagva, tékozló bomlással siet 
felénk a tavasz; jön és nevet és nem veszi 
észre, hogy mély bánatok szóródnak elébe. 
iNeni tudja, hogy meggyötört életünk utol-
só négy évét ő teszi zárjelbe és illatos i bolyái 
oly sírokon, nyílnak, amelybe csillogó te r 
veink szomorú múlását temettük. Nem lá t ja 
a ráncokat borús homlokunkon, szemünk 
alatt a csalódások apró szarkalábait, nem' 
érzi hangunk szintelenségén meddő vágyak 
fáradt álpáthoszát; hajunk 'ezüstjében nem 
fá j la l j a velünk a ' f ia ta lság elrablott éveit 
I t t a .tavasz, a legújabb háborús tavasz. Az 
ágyuk torka most is éhesen ásitoz; a gép-
fegyverek szilaj csattogtatásra fenik fogai-
ka t és milliók sorsával most is titkos ha-
talmak kénye-kedve dobálódzik. Hiába vár-
juk a végét mind ennek és hasztalanul sirav. 
jiik az elszálló időket. Vórpárás őszök, 
könnyelmű tavaszok kergetik egymást és 

. végül az ember nem ismer önmagára , . . 

(h. i.) 

— Figyelmeztetsz r e p á . ő U m a d a s esetére* 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Hogy 
mennyire ajánlatos az utcákat kerülni és a 
pincébe menekülni, amint ellenséges repülök 
Közeledését jelzik és milyen fontos a helyi-
ségek teljes e'lsötétitése, azt a maga kárán, 
tanulta meg Vicenza városa, amelyet feb-
ruár közepén meg kellett támadnunk, mivel 
elsőrangú fontosságú katonai koncentrációs 
állomás. iEnnek a városnak polgármestere, 
amikor repülőink pusztító munkájának hatá-
sát látta, szigorított rendélet bocsájtott ki, 
amely szerint este féltizenkettőkor minden 
lámpát eloltanak az utcákon és a házakból 
sem szabad kilátszani semmiféle világosság-
nak sem. Nem lehet eléggé nyomatékosan 
arra figyelmeztetni a közönséget, hogy ré-
pülötámadásoknál a házakban keressen me-
nedéket. A hatóságoknak meg kell tenni 
minden intézkedést, liogy az elhárító rend-
szabályokkal az ellenséges légitámadásokat 
hatástalanná tegyék, 

— A tiszt risviők a királyhoz fordulnak 
panaszaikkal. Budapestről jelentik: Az Ájlami 
Tisztviselők Országos Egyesületének igazgató-
választmánya ülést tartott Kosi»s«ky Viktor 
királyi tanácsos elnokléséveL A választmány 
.'egyhangúlag elhatározta, ihogy a december 
19-iki kongresszus határozata értelmében a 
kormány tói kipáltfi kihítttijafas kifazkörtését 
ké r i A közalkalmazottak a királytói várják 
anyagi helyzetük sürgős és gyökeres javitá-
sait. ; 1 • . i : . ii 

— Kitüntetesak A király Magyar György 
alőrmesteraek a II. számú csendőrkerületben 
az ellenség előtt, teljesített különösen köteles-
séghii szolgálatai elisaneréseül a koronás vas 
érdemkeresztet a vitézségi éne,m szalagján 
adományozta. Furfang István ós Fink Károly 
népfölkelőknek az 5. népfölkelő gyalogezred-
ben a vae érdemkeresztet, a vitézségi érem 


