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KÜLFÖLD. 
Asquith megválasztása, Lloyd George 

közelgő bukása. 
Neuilfy, február 26. (M. T. I. szikratávirata.) I 

A Daily Chronkle és a Times élénk örömmel , 
üdvözlik Asquith volt miniszterelnöknek az 
alsóházba való beválasztását és támadó hangon 
irnak Lloyd Georgeról. A párisi Llberté azt 
hiszi, hogy Asquith Lloyd George ellen újra 
megalakíthatja a liberális ellenzéket. Vállalko-
zásában támogatná lord Róbert Cecil, Icrd 
Qrey és lord Northcliffe. 

Budapest, február 26. A Politikai Tudósító 
jelenti: Rubinek Gyula földmivelésügyi minisz-
ter a Politikai Tudósitó munkatársa előtt ma 
nyilatkozott: i 

- — Asquith megválasztása reánk nézve ked-
vező momentumot jelent, amennyiben a béke 
embere volt és ezért kellett távoznia és jöttek j 
helyébe a keményebb irányzat képviselői, Lloyd 
George és Clemenceau, mert Asquith a köz-
ponti hatalmakkal békét akart kötni. Ebből azt 
a következtetést vonjuk le, hogy fordulat fog , 
beállani Anglia politikájában is, mert a béke 
revíziójának már erős közvéleménye van. 

Bécs, február 26. (M. T. I.) A Neues Wiener 
Journalnak táviratozzák Pdrisból: Asquithnak 
az alsóházba történt beválasztását meglehető- ; 
sen szomorúan kommentálják a francia lapok. 
Az Echo de Paris londoni értesülése szerint 
Asquith megválasztása folytán valószínűen 
módosítani fogják a versaillesi békeszerződés 
gazdasági feltételeit. Londonban arról beszél-
nek, hogy rövidesen Asquith lesz a miniszter-
elnök és Lloyd George a külügyminiszter. 
Lloyd George bukásának veszedelme nagyon 
közeli, mert Cecil Róbert lord és Northcliffe 
lord szövetkeztek Asquithtal. Asquith győzel-
mének az lesz a következménye, hogy azok a 
szabadelvű képviselők, akik a mostani kor-
mányt támogatják, kilépnek a koalícióból és 
csatlakoznak Asquithhez. 

A békekonferencia politikája Szovjet-
Oroszországgal szemben. 

Pdris, február 27-én. (A M. T. I. szikratávirata.) 
A békeértekezlet az Oroszországgal szemben 
követendő politikája tekintetében határozatot 
hozott, amely többek közt ezeket mondja: 

Ha f Szovjet-Oroszország körül alakult or-
szágok, melyeknek függetlenségét és autonómiá-
ját elismerték, lépést tennének a szövetsége-
seknél és kérést intéznének a szövetségesekhez 
arra nézve, hogy milyen magatartást tanúsítsa-
nak Szovjet-Oroszország irányában, ugy a szö-
vetséges államok azt válaszolnák, hogy ők 
vállalják a felelősséget azért a tanácsukért, 
hogy ezek az országok a háborút folytassák. 
A szövetséges hatalmak nem léphetnek diplo-
máciai viszonyba a szovjetkormánnyal mind-
addig, amíg nem győződtek meg arról, hogy a 
bolsevisták rémtettei véget értek és amig a 
moszkvai kormány nem nyilatkozik késznek 
arra, hogy módszerét és diplomáciai magatar-
tását összhangba hozza a többi civilizált kor-
mány metódusaival. 

A M. T. I. jelenti: Lenin kormánya béke-
ajánlatokkal árasztja el az egyes antant-álla-
mok kormányait. A moszkvai népbiztosok, ugy 
látszik, hogy meg akarják ragadni az alkalmat, 
ki akarják használni a Szovjet-Oroszországgal 
szemben követendő politika tekintetében támadt 
ellenléteket, hogy vigasztalan helyzetükből ki-
jussanak és lojalitásoktól csepegő szikratávira-
tokban rimánkodnak az ellenségeskedés be-
szüntetéseért. 

Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany és ezüst régiségeket igen M A G : \ 5 
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Fischer Testvérek 

A Délvidéki Liga 
finnepe Szegeden. 

Herczeg Ferenc és Steuer államtitkár 
szombaton érkeznek. 

(Saját tud' Hónktól.) A szegediek nagy sze-
retettel várják Herczeg Ferencnek és a Délvidéki 
Liga többi kitűnőségének érkezését. A rende-
zőség nagy buzgalommal fáradozik azon, hogy 
a fogadtatás minél szebb legyen s reméljük, 
hogy a vendégszerető magyar városban jól 
érzik majd magukat a vendégek. Herezeg 
Ferencet, az ország legkedveltebb iróját, ifjú-
ságának sok kedves emléke fűzheti ide, hiszen 
itt járt valamikor a piaristák gimnáziumába. S 
alig hisszük, hogy a vendégek közül egy is 
akadna, akinek Szegeddel ne volna valamilyen 
vonatkozása. Bácskaiak, bánátiak régi szebb 
időben sohasem estek messzire Szegőitől. De 
Herczeg Ferenc különösen nem jön idegenbe, 
amikor Szegedre jön, hiszen itt töltötte fiatal-
sága legszebb éveit, itt vált vérévé a magyar 
érzés és kultura. A szegedi diákból azóta hires 
és jeles iró lett, magyar és európai értékű, az 
Ocskay brigadéros, Bizánc, Balatoni rege, Árva 
László király, a Fekete lovas és mindenekelőtt 
a Pogányok és Arany hegedű ünnepelt szer-
zője. Amikor az ifjú Herczeg Ferenc a Dugonics 
András kegyes oskolájának tanulója volt, Sze-
ged nevelte a magyarságnak Délmagyarország 
idegen nyelvű, derék és tehetséges fiait. 

Ma pedig végvára és védbástyája Szeged a 
magyarságnak és a férfikora delelőjén is lan-
kadatlanul alkotó és agitáló Herczeg Ferenc 
ennek a fájdalmas magyarságnak egyik leg-
tüzesebb lelkű és legszínesebb szavú agitátora 
és propagátora lett. A régi város meleg sze-
retettel köszönti a méltán ünnepélt magyar 
irót falai között és a Fekete lovas előadásán, 
amely ünnep és fogadalom lesz egyben, rójja 
le háláját a vett szépekért és jókft-t a kiváló 
magyar irónak, nevelt és fogadott fiának. 

Az ünnepség programját már közöltük. Két 
napig lesznek itt vendégeink, akik Budapestről 
különvonattal szombaton délután 4 órakor érkez-
nek. Névsoruk a következő: 

Herczeg Ferenc, a Magyar Tudományos Aka-
démh másodelnöke, a Petőfi-Társaság elnöke. 
Dr. Steuer György, a nemzeti kisebbségek 
minisztériumának államtitkára, a Délvidéki Liga 
igazgatósági tagja. Dr. Steuer Oyörgyné. Dr. 
Eöttövényi Nagy Olivér udvari tanácsos, ny. 
főispán, a Délvidéki Liga ügyvezető-igazgátója. 
Dr. Eöttövényi Nagy Olivérné. Dr. Lányi Már-
ton ny. főispán, a Délvidéki Liga ügyvezető-
igazgátója. Dr. Csathó Kálmán, a Nemzeti 
Színház főrendezője, a Pelőfi-Társaság képvi-
seletében. Dr. Barakovich László, miniszteri 
segédtitkár (Steuer államtitkár titkárja). Dr. 
Barakovich -Lászlóné. Dr. Fodor Ferenc fő-
gimnáziumi tanár, a Délvidéki Liga titkára. Dr. 
Dajkovics István miniszteri fogalmazó, a Dél-
vidéki Liga titkára. Dr. Lázár Andor ügyvéd, 
a Tevéi képviseletében. Nagy Béla részvény-
társasági elnök, a Magyar Nemzeti Szövetség 
képviseletében. Pető Lajos, a Vidéki Újság-
kiadók Országos Szövetségének elnöke. Erdész 
Nándor hírlapíró. Ifj. Eöttövényi Nagy Olivér. 
Dajkovics Sándor. Dékdny Mihály tanitóképzőin-
tézeti tanár, a Muraközi Társaskör képviseletében. 
Barcsay Andor volt országgyllési képv. Dessewffy 
Emma alapítványi hölgy. Hamvas Istvánné, a 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége képvise-
letében. Gaal Jenőné főienJiMizi tag neje. 
Lorx Viktorné ezredes neje, a budapesti MOVE 
női szakosztálya képviseletében. Prém Margit, 
a keresztény nőitábor képviseletében. Jur.kert 
Mihály külügyminiszteri osztálytanácsos, a bács-
kai Landsmannschafft képviseletében. Dr K ts 
Imre. Dr. Martin Aurél 'egyetemi magántanár, 
a Szent Imre-kollégium igazgatója. Engi János 
tanár, a bánáti Landmannschafft képviseletében. 

I Mattéul Fleischcr Kálmán miniszteri tanácsos. 
Müller Kálmán miniszteri titkár. Serbán. János 
nemzetgyűlési képviselő, Mezőgazdasági Szö-
vegezel vezérigazgatója.jí£üppi7!ár őrnagy, a had-
sereg képviseletében. Kinczky Oszkár százados, 
a hadsereg képviseletében. Simon Gyula. Dr. 
Hetnrich Elek. Ifj. Lapping. 

A vendégeket a polgármester és Schmiedt 
Ferenc, a helyi Liga elnöke fogadja. Este 
ismerkedés lesz a Hági-étteremben. Másnap 
délelőtt fél 11 órakor a Liga a városházán 
diszgyülést tart, melyen dr. Stejer György 
államtitkár, Herczeg Ferenc, dr. Vasek föispáa, 
Schmiedt helyi elnök. Eöttövényi főispán és 
mások beszélnek. Délután 4 órakor a Vidéki 
Újságkiadók Országos Szövetsége Pető Lajos 
elnöklésével saifógyülést tart, melyen az elnö-
kön kivül Herczeg Ferenc, dr. Steuer György 
államtitkár, Eöttövényi főispán és mások be-
szélnek, Este a színházban díszelőadás lesz. 
Herczeg .Fekete Iovas"-a kerül színre. Az elő-
adás előtt prológust adnak elő. Az első és 
második felvonás közt sváb ifjak üdvözlik 
Herczeget. , 

Hranuaí, brtlliánsí 
ékszereket, platinát 
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok 
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A miniszterelnök válasza 
a szegedi népgyűlés határozatára. 
Emlékezetes, hogy Szeged népgyűlésen tilta-

kozott a békeföltételek ellen, amelvek az ezer-
éves Magyarország' területének négyötödrészét 
ítélik idegen államoknak. A tiltakozó határozati 
javaslatot a népgyűlés elfogadta, fölterjesztette 
a kormányhoz, amelyet arra kért, hoev juttassa 
el a Párisban székelő Békeelökészftö-Bizottság-
hoz. A fölterjesztésre pénteken a következő 
leirat érkezett Huszár miniszterelnöktől: 
501/2. M. E. I. 

Szeged sz. kir. város közönségéhez. 
Ezeréves hazánk területének szétdarabolása 

ellen kifejezésre juttatott tiltakozásukat a kor-
mány nevében köszönettel vettem. 

Elszántságukból és törhetetlen akarásukból, 
melyet a békét szabó halalmak . felvilágosításá-
nak egyik eszközéül és a hittel remélt jobb 
jövőnk zálogaként tekintünk — uj erőt merít a 
kormány és békedeputánsaink nagynevű elnöke. 

Kérem legyenek minden megpróbáltatáson 
át rendíthetetlen hívei annak az eszmének és 
vallói azoknak az érzelmeknek, amelyeket a 
kormány előtt kifejezésre juttattak. 

Budapest, 1920 február 21. 
Huszár s. k. 

A miniszterelnök másik leirata, melyet 
ugyancsak Szeged sz. kir. város közönségéhez 
intézett, szintén a polgármester által hozzá 
eljuttatott tiltakozó feliratokra szóló válasz. 

A békefeltételek átnyújtása alkalmával Sze-
I ged sz. kir. város testületei, illetőleg egyesü-

letei részéről tett hazafias nyilatkozatokat és 
tiltakozásokat a Békeelökészitö Irodának kül-
döttem meg. Erről, hivatkozással a február 
3-án 1033 - 920. eln. szám alatt hozzám 

! Mézelt felterjesztésére, azzal értesítem a polgár-
mester urat, hogy a szóbanforgó testületek és 
egyesületek hazafiságának lelkes megnyilatko-

1 zásáért a magyar kormány köszönetét tolmá-
csolja. Budapest, 1920 február 21-én. Huszár 

i s. k. miniszterelnök. 

flranuaí, ezüstöt, 
brilliánsokat, r é i s : 

pénzeket, Omega és Schaffhauseni 
órákat legmagasabb árban vesz 
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