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LEGÚJABB. 
PARIS; Baker amerikai hadügyi állam-

titkár csütörtökön Olaszországba utazott és 
tegnap érkezett Rómába, ahonnan az olasz 
főhadiszállásra megy; 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti, 
hogy az angolok most is az őket segitő né-
peket teszik ki a legnagyobb véres veszte-
ségnek. A segítő népeket mindenütt a leg-
veszedelmesebb helyeken vetik harcba. Egy 
kanadai lövészdandárt, amely Moreniltői 
északra rohamra ment, .a német tüzérség 
csaknem az utolsó szálig megsemmisítette. 

íBÉCS: Czernin beszéde a bécsi poli-
tikai körökben a legélénkebb visszhangra 
talált. A csehek elitélik Czernin beszédét 
az ellenük irányuló éles hang miatt. A né-
met pártok azonban osztatlan tetszéssel 
fogadták a beszédet és kedvező hatást vár-
nak a belső osztrák viszonyokat illetőleg. 
A csehek lázasan kutatják az eljárás okát. 
Stanek és Tussard cseh képviselők felke-
resték a miniszterelnököt és felvilágosítást 
kértek tőle. Amennyiben nem kapnak ki-
elégítő választ, a képviselőház mielőbbi 
összehívását fogják indítványozni, hogy til-
takozzanak Czernin vádjai ellen. 

PÁRIS: A Petit Journal jelentése sze-
rint Rehns város községtanácsa elhatároz-
ta, hogy Párlsba teszi át hivatalát. 

PARIS, április 3. (Havas-Jelentés.) Az 
angol király csütörtökön a frontra utazott, 

Bolo pasának nínes kegyelem. 
Páris, április 3. A Havas-ügynökség 

jelenti: A legfőbb semmitőszék elvetette 
Bolo pasának a halálos ítélet ellen beadott 
felebbezését. Ugyancsak elutasította Pőréké-
re felebbezését is, akit tudvalevően három 
évi súlyos börtönre ítélt el a bíróság. 

Ankét a kereskedelmi minisztériumban a villamosok 
tarifaemelése ügyében. 

— Dí\ Somogyi Szilveszter polgármester felszólalása. — 
(BiM.apesfi W#tM?$nk ttfefonfelmfise.) 

A közúti vasutak tarifaemelésének kérdésé-
ben a kereskedelmi minisztérium országos 
ankétre hivta össze a főváros és a vidéki 
városok képviselőit, úgyszintén az érdekelt 
közúti vasutak képviselőit. Az országos ér-
tekezletet a kereskedelmi minisztériumban 
szerdán délelőtt 11 órakor nyitotta meg 
Dezsőffy Aurél kereskedelmi minisztériumi 
osztálytanácsos. Az ankéten Budapesti ré-
széről megjelent Valify József főtanácsos, 
Szeged város képviseletében dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester. A többi városok 
közül Miskolc, Debrecen, Szombathely, Sza-
badka, Nagyvárad és Újpest képviseltették 
magukat. A budapesti közúti vasutat dr. 
Laufer Lajos és Széli Árpád igazgatók kép-
viselték. A szegedi közúti vasút képviseleté-
ben Rosenfeld Nándor igazgató, a szabadkai 
közúti vasút képviseletében Rosenfeld Ri-
chárd igazgató jelentek meg, továbbá a töb-
bi vidéki közúti villamos vasutak képviselői. 

Dezsőffy elnök megnyitván az ankétet, 
Vázolta jmnak célját főbb vonásokban. Ki-
jelentette, hogy nem akarja a városok auto-
nom jogát sérteni, de nem lehet elzárkózni 
annak elismerése elöl, hogy az érdekelt vil-
lamos társaságok üzeme a háború által rész-
ben az anyag, a munkabér drágulása miatt, 
másrészt kormányintézkedések folytán tete-
mesen megdrágult. A kereskedelmi miniszter 
tájékozódás céljából hivta össze az ankétet. 

A közúti vasutak képviseletében és azok 
érdekeinek szószólójaképen dr. Laufer Lajos 
szólalt fel. Kifejtette, hogy a legkisebb üzem 
anyagtól kezdve a legfontosabb tömegcikkig 

íratott cigány banda mellett a Hojdá-hixn g reg-
gel, mikor a ikorcsmárosmé összeszámolta a 
cékk-ot, Czdfflédi Jóska két ökörrel fizetett a 
rózsásképü, csillagszemű Kamasz Jucikának, 

Erről irta Nótás Smbó Pál azt, hogy; 

Karasz Jnci fehér Iába 
Kivirit a léniára, 
iCzeglédi Jóska mögTátja, • • 
ÍHarmadnapos hideg rázza. 

Bezzeg CzÖglédi Jóska nem csak a H'ajdá-
ban mulatott, hanem megleste a hasadó haj-
aalt nagyon sokszor a híres Fe/reiftc.'ms-ban is, 
jó cimborák társaságában, piros bor és fekete 
cigány mellett, lEzért. pengeti aztán lantját 
Nótás Smbó eképpejt; , 

Vásárhelyi iFeketesas 
A házak közt legmagasabb, 
Azért lőtt hirös a. <neve, 
Gzöglédi Jóska jár bele, 

:ÍTCr: - -S •rj,:ű»j.v4 , 
Húzd rá Jancsi három húron, 
Hogy a negyedik is rijjon, 
iRikasd. (ríkasd a húrokat. g 
.Hadd mulatom ki magamat, 

jE&ífeá* íí'jMsí. VÍ.,>1 
A Kan Jancsi hegedűje 
Veszött vóna az erdőbe, 
Ha szépen nem, szólott volna, , 
Jóska pankrót, nem lött vóna, 

Nótás Sí&bó Pál népdal-készítésén kiéül 
értett a szatírához is. Gosztonyi, a parasztikuft, 
öreg hites-ügyvéd ur egyszer szörnyen lebe-
csülte Pál bátyánkat és többek között azt ta-
lálta mondani, hogy Nótás Szabó Pál olyan 
fcor?%os-féle ember. Nem egészségfs eaZu. 

Mert ha az lenne, nem poétáskodna, nem fa-
ragna mindenre rigmust. Kapta -magát, meg-
adta Nótás Szabó Pál a választ imigyen: (Kz 
a néhány sor persze csak töredéke egy hosa-

-szabb szatírának.) 
Hej fiskáros, hej fiskáros, 
Néköd tönni ilyet káros, 
Bngöm mondasz höbörtösnek, 
Magadat mög ér de mosnék, 
Fölvöszöm tüled, az urtul, 
Vödd föl té is a bolondtul. 

.Lakásod a tisztház zúgja, 
Sokaknak vagy a hazugja. 
Testöd rossz dongája kádja 
Leiködet' ha kiokádja, 
Mögfogod a mennyország kilincseit, 
Szent Pétöv azt mondja: lielyöd nincs itt. 
Nézd mög ezt a beirt papirt 
Hidd el. hogy erre nepi pap irt, 
Vorsöm azért összepászol 
Korságosnak né mondj másszor, 
Go&ztiptnywal kapcsolatban érdekes meg-

említeni, hogy vele, a kemény Kossuth-párU-
val szemben, a 70-es évek elején, Hódmezővá-
sárhelyen, a függetlenségi-párt főfészkébeu, 
megválasztották Jólmi Mórt országgyűlési 
képviselőnek, aki a kerületet egy cikluson át 
képviselte a törvényhozásban. Nagy fáklyás-
menetet rendeztek Jókainak, a város lobogó-
diszben ünnepelt és a viharos korteskedés lár-
májából mind hamgosaabban csendült ki a vá-
lasztási nóta: 

Szava szinmóz, tolla arany. 
Lelkében csak igazság v«n. 

Éljen Jókai! 
C'samj Mihály. 

minden megdrágult- így például a szén, az 
olaj, vas, egyéb fémek és a fa drágulása 
200—300 százalékot tesznek ki. A vállalatok 
a megélhetés biztosítása érdekében az alkal-
mazottak fizetését és béreit is .felemelték, 
azonkívül nagy Összegekbe kerülő jóléti in-
tézményeket állítottak fel. Mig minden ter-
melő, iparos és kereskedő a drágaságot át-
ruházta a fogyasztóra és amig a iMáv. és a 
fővasutak és helyiérdekű vasutak a háború 
folyamán a díjtételeket jelentékenyen és 
többször emelték, addig a közúti vasutak a 
többnyire évtizedek előtt létrejött területi 
használati szerződésbe^ megállapított díjté-
telekhez vannak jelenleg is kötve. 

Dr. Somogyi Szilveszter szólalt fel ez-
után. Elismerte, hogy a közúti vasutak hely-
zete az általános drágulás folytán megrósz-
szabhodott. Kiemelte, hogy a szegedi villa-
mos vasút a háborús nehézségek dacára 
megállotta helyét, sőt ingyenes sebesüit-
szállitásokkal és egyéb (hasonló intézkedések 
folytán nagy áldozatokat hozott. Másrészt 
azonban bizonyos, hogy a városi hatóság 
mérlegelve a fenforgó viszonyokat, messze-
menő engedményeket tanúsít a vállalattal 
szemben. Eltekintve, hogy bizonyos köteles 
munkálatok elvégzését nem sürgeti, hozzá-
járult, hogy kevéssé frekventált vonalak for-
galma a háború alatt besziintettessék, Ki-
jelenti, hogy nem zárkózik el a mérsékelt 
tarifaemelés, elől, de tekintettel arra. hogy 
a háború alatt a városnak nagy anygi áldo-
zatokat kellett hoznia, kívánja, hogy a ta-
rifaemelés egy része a várost illesse. Ha-
sonló értelemben szólalt fel budapest, vala-
mint a megjelent vidéki városok képvise-
lői is. 

Végül az elnök a felszólalásokat abban 
összegezte, hogy a résztvevők a célravezető 
útnak azt találják, hogy a vállalatok az ér-
dekelt városokkal hocsájtkozzanak tárgya-
lásokba. Reméli, hogy ez sikerre fog vezetni. 
A maga részéről anélkül, hogy a kormány 
állásfoglalása elé prejudikálna kijelenti, hogy 
az a véleménye, hogy meg nem egyezés 
esetén, legalább is az esetek nagy részében 
a közúti vasutak jogorvoslatot nyerhetnek a 
'kormánytól. Az értekezlet ezután véget ért. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítom telefonjeleiiíése, .—> 

(PÉNTEKEN DÖL EL A VÁLASZTÓ-
JOG! REFORM SORSA.) Szerdán este 
Wekerie miniszterelnök és gróf Apponyí 
Albert közoktatási miuiszter Budapestre ér-
keztek. Csütörtökön miniszteri értekezlet 
lesz, amelyen azonban nem lesz formális 
miniszteri tanácskozás. A döntö miniszter-
tanács pénteken délután 4 órakor lesz. Ezen 
fog eldőlni, hogy a választójogi törvényja-
vaslatot eredeti formájában akarja-e a kor-
mány keresztülvinni, vagy pedig kompro* 
misszumos megoldás utján fogja-e törvény-
erőre emeltetni. A helyzet ma az, hogy 
Vázsonyi nem hajlandó a javaslatból enged-
ni és inkább kész otthagyni a helyét, sem-
hogy kompromisszumos megoldást fogadjon 


