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Kiskunfélegyházai asszonyok zavargása a zsirkiosztás j A vasárnapi Dugonics-ünnep 
miatt, 

K^sAimfélegyli áráról telefonálják iu> 
küuk: Vasárnap délelőtt hangos botrányt 
szültek Kiskunfélegyházán a zsirkiosztás kö-
rüli országosan tapasztalható mizériák. Tudni 
kell ugyanis, hogy Kiskunfélegyházán éppen 
ugy nincsen zsír, mint. Szegeden és még igen 
sok városban, Be viszont az elosztás módja 
nines olvan jó, mint Szegeden és igy a nélkü-
lözések sokkal nagyobharányuak. Az élelme-
seknek kétszeres adag is jut, mig a kevésh* 
élelmesek egyáltalán nem juthatnak a nagyon 
fontos élelmicikkhez. A botrányról és annak 
lefolyásáról legautentikusahban számol be dr. 
Bíró László félegyházai polgármester nyilat-
kozata, aki a DHmgyom'xzóg munkatársá-
nak a következőket mondotta': 

— Vasárnap délelőtt zsirkiosztás volt Űét 
egyházán. A kiosztással megbízott hentes üz-
lete elé óriási tömegek gyülekeztek. A nép 
azonban nem volt megelégedve valamivel — 
hogy mivel, azt a nyomozás fogja majd kide-
ríteni — és fenyegető magaviseletet kezdett ta-
núsítani. A hentes megrémült, bezárta és ott-
hagyta üzletét és elmenekült egy közeli ven-
déglőbe. Mikor a néptömeg ezt megtudta, a 
vendéglő elé vonult, ahol a hentes rejtőzkö-
dött. A vendéglő összes ablakait heverték. 
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Német .csapatok összeköttetést létesítettek ukrán 
csapatokkal. 

BUDAPEST, február 25. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Lhisingen had-
cscportjánál német elitcsapatok Zytortmban 
az ukrán csapatokkal összeköttetést létesí-
tettek. 

a VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, február 25. A nagy főhadi-

szállás jeleni: Elchhorn hadcsoportja: Csa-
pataink megszállották Pernaut . Egy eszt 
zászlóalj ott német parancsnokság alá he-
lyezkedett. Tegnap délelőtt a tizennyolca-
dik rohamszázad és a tizenhatos szánni hu-

szárezred eíső százada hadosztályainkat 
megelőzve elfoglalták Dornat-ot. Az oda-
vezető utón háromezer foglyot ejtettek é s 
sok száz jármüvet zsákmányoltak. Ez a re-
pülő-osztag Ilyen módon haíodíé! nap alatt 
kettöszáztlz kilométernyi utat tett meg. 

Lhisingen hadcsoporja: Rovnóbán az 
orosz „külön hadsereg" egész vezérkara 
kezünkbe jutott. A főparancsnok megszökött 
Elöcsapatok elérték Zytomirt ós ott össze-
köttetést létesítettek ukrán csapatokkal. 

LUDENDORFF, első föszáJfúsmestet 

A központiak békekövefei megérkeztek Bukarestbe. 
Bukarest, február 25. Oróí Czernin kül-

ügyminiszter és Kühlmann államtitkár kísé-
retükkel megérkeztek Bukarestbe. (M. T. I.) 

Bukarest, február 25. A Romániával 
megkezdődő béketárgvalásókra Bulgária kép 
viseletében Toncsev pénzügyminiszter é s 
Moncsilov, a szobran.ie alelnöke Bukarsstbe 
érkezett. A török (meghatalmazottak: Messl-
ml bej külügyminiszter és hzed Pasa tábor-

nok az eddigi diszpozíciók szerint kedden jön-
nek meg. Avarescu tábornok. Romána minisz-
terelnöke már néhány nap óta Bukarestben 
tartózkodik. (M. T. I.) 

München, február 25. Gróf Podepilski 
sürgős orvosi tanácsra kimélni kénytelen -ma-
gát. Helyére Schom titkos követségi taná-
csost nevezték ki, aki Bajorország képvisele-
tében már el Is utazott Romániába. (M. T. I.) 

Ausztria-Magyarország meghatalmazottja 
a béketárgyalásokra Bresztlitovszkba utazott. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti Bécs-
hol: Trocki}, a külügyek népbiztosa,, gróf 
C z e n i b külügyminiszterhez intézett szikra-
távirat utján megkérdezte a külügyi kormány 
tói, hogv lehetségesnek tartja-e as ofosz kor-
mánnyal „praktikus tárgvdlásökba" lésni. — 
Czernin Irockijnak radiotelegrafikus utón 
azt válaszolta, hogy Ausztria-Magyarorszag 
szövetségeseivel együttesen hallandó as Orosz 
országgal való béketárgyaidsokat be felezésre 
futtatni. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti Bécs ' 
bol február 24-lki kelettel: Mérey nagy-
követ ma este mint Ausztria-Magyarország 
meghatalmazottja a bresztlitovszki béketár-

gyalásokra utazott. — Kíséretében vannak 
Wíesner követ, Marsovszky udvari é s mi-
niszteri titkár, Gautsch báró követségi tit-
kár, Wlldner konzul, Allinayer-Beck báró, 
az osztrák kereskedelmi minisztérium osz-
tályfőnöke és Pétery honvédelmi miniszté-
riumi osztálytanácsos. 

A sajtóhadiszállásról jelentik: A küszö-
bön áíió bresztlitovszki béketárgyalásokon, a 
hadseregiőparancsnokság képviseletében is-
mét bacsánvi Csicseris altábornagy - vesz 
részt. Kíséretében lesznek báró Mirbach es 
horsíenaui Gleise vezérkari őrnagyok és 
Raábl Intendáns, 

Irta: Varossy Gyula. 

Városunk nagv szülöttének. Dugonics 
András halálának százéves tegnapi fénye? 
és mindvégig magasztos ünnepén nemcsak 
Szeged népe hódolt a magvar irótoll fenkölt 
harcosának, hanem az egész ország hálát 
ismerő hazafias lelke is. Igen. a magvarság 
lelkének a szegediek lelkével a nemzeti hódo-
lat tegnapi ragyogó megnvilatkozásaibari egv 
be kellett forrnia, mert Dugonies András, a 
dicsőség csarnokává avatott cellájában dol-
gozó kegvesrendi tanár, ötven éven át tartó 
munkájának mérbetlen nemzeti hatása foly-
tán. már nem Szegedé, hanem az általa ön-
tudatra ébresztett egész faiunké. 

Munkái, a mai szemmel nézve, sem 
neim klasszikusok, sem nem esztétikusok, obi-
kor a történelem kéjétén is tulkalandoznák, 
— jelentette ki az emfékbeszédet jeles okfej-
téssel tartó dr. Balánvi György budapesti 
irótanár, — de a sorokba rejtett nagv nem-
zeti igazságok, magvar nyelvünket, népünk 
jogait és államunkat fentartó és tovább fej-
lesztő öntudatunkat elnyomni, sőt eltiporni 
akaró osztrák császári parancsok, rendele-
tek ellen müveiben magvar öntudatra ébresz-
tő, bátorító, az elnémetesitő irányzat ellen 
mondhatni viharként fölrázó dörgések törtek 
elő. És ezeket a lelkeket megkapó nemzeti 
riadókat sokszor pórias, de mindenkor ma-
gvaros és állandóan, ősszegedi stilusu regé-
nveiből é s drámáiból megértették akkori elő-
deink. s a lenyűgözött magyar nyelv, a vég-
elpusztulás helyett, diadalmasan bontogatta 
uj, nemzeti élet felé röpülő szárnyait. Dugo-
nicsnak és müveinek, társulva a többi lelkes 
iróbajnokokkal, ebben gyökerezik halhatatlan 
érdeme. 

Müvei elveszhetnek, könyveit senki nem 
fog.ia olvasni, nép- é s történelmi drámáit egv 
színpadunkon sem fogiák játszani: de ezek-
nek az ő idejében és a mai korunkat is érintő 
nemzetfölrázó hatása őt arra az örökké álló 
oltárra ihelvezte. melv hazájának szivében az 
idők végtelenségéig, a hála. virágaival borít-
va, állni fog. mert állni kell! 

•A Dugonics-Társaság február 24-én dél-
előtt tizenegykor, a kultúrpalotában, igen sok 
tag jelenlétében tartotta meg évi közgyűlését. 
Dr. Szalay József elnök szárnyaló szavakban 
emiékezett meg városunk nagv iró-szülöttié-
ről, Dugonics Andrásról; maid a jövőre néz-
ve a Társaság különösebb céljául jelentette ki 
a háborús Szeged történetének megírását, a 
tanyai néppel való szorosabb kapcsolatot, s 
a Szegeden bármielv irányzatban szellemileg 
működő erkölcsi testületekkel, a Dugonics-
Társaság égisze mellett, a vállvetett együtt-
működés kivánatát. A zajos helyesléssel ki-
sért elnöki megnyitót a titkár tartalmas és 
a Társaság 25 éves életét is magában foglaló 
évi jelentésének felolvasása követte, melyben 
a testület életére mélyen kiható. nem:s. fiasz-
nos és életrevaló irányeszméket terjesztett 
elő. melyeket a jelenlevők egyhangúlag el-
fogadtak. Móra titkár a tagok életének törzs-
lapjait is bemutatta, mely a jövőben a tagok 
megválasztására nézve minden tévedést ki 
fog zárni. A pénztárnok jelentése szerint a 
törzsvagyon kerek 59.000 korona. 1918-ra 
4573 korona bevétellel szemben 4534 korona 
kiadás irányoztatik elő. A pénztári fölment-
vényt megadták. Titkos szavazás utján a 
Társaság rendes tagjai lettek: Biró Imre, dr. 
Dettie János. dr. Kovács Ödön, dr. Lippay 
György, dr. Mészáros Kálmán. Pásztor Jó-
zsef, Rafíay László és Soós Aladár. Külső 
tagok' Kőrös Mihály és Móric Pál. Tiszte-
let1' tagok: Cholnokv Jenő. Jakab Ödön. dr. 
Kelemen Béla, dr. Papp Zoltán és Szabolcsba 
Mihály. Dr. Nagy Zoltán indítványára az 
ügyrendet el fogják készíteni. 

Délben lelkes ünnepség folyt le a Dugo-
nics-szobornál, melyet az egyházi, katonai és 
polgárt osztáiv, tarkítva a diákság százaival, 
mintegy öt-hatezer főnvi gviiriiben veit kö-
rül, A város színeivel ékesített hatalmas ko« 



szoiut dr. Szfílav József elnök gondolatokban 
gazdag, hazafias érzelmektől. lángoló és első-
rendű szónoki hévvel -előadott, magasröptű 
beszédben helyezte el. Szeged népe mélyen 
megindulva hallgatta az értelemhez és szív-
hez egvarám intézett széb szónoklatot, me-
h e t Kovács Dániel, városi főgimnáziumi VIII. 
o sz t . . tanuló pályakoszoruzon Dugoaicsódája 
követ. tt. melvnek magas szárnyalású szép-
ségeit.- Jeles költői gondolatait, szép orgánu-
mává', mindenkit megható előadói készségé-
vel Tóth Kálmán városi főgimnáziumi VIII. 
oszt. tanuló lendülettel szavalt el. 

A városi székház nagv termében délután 
4-kor tartotta meg a Dugonics-Társaság a 
Dugonics emlékének szentelt felolvasó ülését. 
Dr. Balassa Ármin, a Társaság illusztris al-
elnöke. művészileg felépített é s költői lendü 
lette! elmondott elnöki emlékbeszéddel nyi-
totta meg az ülést, melyben rámutatva a min-
den ku. tarái li romboló világöldöklésre. a né-
pek megértő szellemének, a magyar nemzet-
kultura és nyelv végső diadalát hirdette, 
melyben Dugonics András, a magvar tanítás 
és toll küzdő vezére, örökké fog élni. Üdvö-
zölte zajosan megtapsolt szónoklata után az 
előadókat, az ünnepségben Reök Iván orsz. 
képv. elnöklétével résztvevő szegedi mérnök 
é s , épitész- egyesület tagjait. 

Sz. Sziiic/i Vilmos rendes tag Dugonics-
.ódáját Almdssv Endre színigazgató szavalta 
el. A program fénypontját: dr. Balanyi 
György, fővárosi kegvesrendi tanár é s rendes 
tag. háromnegyed óráig tartó, a feszült fi-
gyelmet legnagyobb fokban lekötő, a lelki 
analízis és mélven megfontolt kritikát rejtő, 
pompás Dugonics-emlékbeszéde képezte. Elő-
adó a magvar nyelv hanyatlásának, az el-
franciásodás. az el németesedés é s latlnosodás 
szomorú korszkát. a bécsi császári udvar 
nemzeti irodalmunkat é s faii szellemünket el-
sorvasztani célzó törekvésével kapcsolatosan 
világos és velős előadásban tárta hallgató-
sága elé. Majd rátért Dugonics egyéniségére, 
ki dalmát nagyapától, mint izig-vérig ma-
gyar ember született Szegeden 1740-ben. To-
vábbá írásainak hazafias indokait, ennek stiln-
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sát, célzatait é s főbb alakjait, kiválókig Etelka 
regényét, annak minden * vonarkózásában. jel-
lemezre. Mindent és mindenkor a hazáért, a 
magyar nyelvért, a magyar öntudatért és 
szabadságért irt! --- .jelentette ki. Ezekért a 
vezérlő eszmékért, a sorok közeibe bujtatott 
é s az Írásművészei minden gyarlóságát feled-
tető hatalmas nemzeti íázitásaiért. melyek 
akkoriban szükségesek voltak, tnint jótékony 
eső a száraz földnek: háttérbe szorult eszté-
tika. kritika, történeti hűség és a szereplők 
lelki valószínűsége. Egy cél lebegett csak 
előtte: fölrázni álmából a magyar nemzetet. 
Sikerült, mert megértették. Etelka regényét 
az egész országban lelkesedve olvasták. Bú-
tori Mária uéudrámáját annyiszor játszották 
Szerte honunkban, mint csillag az égen. — 
mondta azon korbeli egvik teles színész. Az 
alföld rónái és a Kárpátok Dugonics nevét, 
a nemzet elnyomott jogaiért tollal harcoló 
szerzetes íróét, egy emberöltőn át ünnepel-
ték. Mi, a hálás utódok és Szeged népe, a 
szeretet és igaz megértés virágait szórjuk sír-
jára, lelkének pedig nemes hevületét örökre 
szivünkbe zárjuk. 

A lelkes előadást szűnni nem akaró és 
megújuló óváció zárta be. mell ve! a felolvasó 
ülés véget is ért. A hallgatóság folytatásként 
feszült figyelemmel hallgatta meg tíecscy 
Antal mérnöknek a földgázból tartott igen ta-
nulságos é s tudományos előadását, melyről 
lapunk más helyén számolunk be. 

A termet nem kellett fűteni. Dugonics 
nagyszámú rokonságán kívül — többi közt: 
Fluck, Boros. Kelemen stb. csa'ádok — a leg-
eli íebb osztályból szorongó közönség jelent 
meg. A karzatok roskadásig teltek. Diákság 
Prelogs és Ilomor igazgatókkal é s sok tanár-
ral ott szorongtak. Balassa belejutott ma az 
elnöki székbe, honnét olv szépen beszélt, s 
két kendővel is törülte izzadó homlokát ' é s 
dus fürtű halántékait. Mindenütt csorgó izza-
dás, pihegés és munkába vett zsebbeitek. A 
szétiopkodoít Makkos-erdő talán jobb férő-
hely tett volna, de ez a különben figyelmes 
Szalaviiak nem jutott eszébe. Az egész gvil-
lek e zet fölött pedig Dugonics lelke mosoly-
gott... 

A fehér gárdisták urai íeffek egész Finnországnak. 
STOCKHOLM, február 25. A fehér gár-

dlsíák elfoglalták Mcntiluotot ős Björnbor 
got, majd átlépték a Kumo folyót é s ural let-
tek egész Finnországnak. Kedden összeül 
Wasában a szenátus által összehívott tarto-
ntánygyülés. A vörös gárdisták 60 milliót 

küidtek el a finn bankból Pétervárra. 
Stockholm, február 25. A Dagens Nyhe-

ter Jelentése szerint az oroszokat Viborgbóf 
' lengyel csapatok kiverték. Sebesült vörös 

gárdisták bevallották, hogy ügyüket e lve -
szettnek tartják. (M. T. I.) 

Megtorpedóztak egy nagy csapat-
szállító gőzöst. 

Berlin, február 25. A Wolff-ügynÖkség 
jelenti: Tengeralattjáróink az Északi-tenge-
ren' ujabban 19.000 bruttoregiszter tonna el-
lenséges hajóteret sülvesztettek el. Az el-
pusztított hajók között volt a Tűscwla nevü 
14.3-18 tonnás angol csapatszállító gőzös, a 
mely amerikai csapatokat hozott Európába. 
A nagy gőzöst röviddel az Ir-tengerbe való 
befutása '.'ott i igves támadással a legerősebb 
ellenhatás közben lőttük ki a kísérő-menetből, 
melvnek élén haladt. 

A népbiztosok tanácsa rombolásra 
h í v j a fel az orosz népet. 

. I.ugnno, február 25. A Stephani-ügvnök-
ség oétervári jelentése szerint a népbiztosok 
tanácsa a néphez felhívást intézett, amely a 
következő szavakkal kezdődik: 

A haza veszélyben van. Ezért vala-
mennyi munkásnak, parasztnak és katoná-
nak kötelessége késhegyig menő harcot foly-
tatni a haza védőmében. Romboljátok szét a 
hidakat, vasutak mozdonyokat, gyújtsátok 
fe! a gabonaraktárakat, gyilkoljatok 'le min-
den idegen ügynököt, különöseit a német ké-
ilK'ftet. 

Svéd-orosz konfliktus a finn 
kérdésben. 

Pétervár, február 25. A helsingforsi svéd 
követ kormánya nevében a finnországi nép-
biztosok tanácsától az orosz csapatoknak 
egész Finnországból é s az Aland-szigetekröi 
való visszavonását követelte. A helsinrforsi 
népbiztosok tiltakoztak a svéd kormánynak 
Finnország belügyeibe való beavatkozása el-
len, azzal a kijelentéssel, hogy Svédország 
megszegte a nemzetközi iosot. mert hiszen 
segítséget küldött a fehér gárdának és csa-
patokat tett partra az Aland-szigeteken. 

I gv 5ufi főből álló expedíciós svéd csa-
pat ma zeneszó mellett az Aland-szigetekre 
indult. A Socialdemokraten szerint az expe-
díciónak békés fellege van és megfelel az 
orosz kormánnyal kötött megegyezésnek, a 
melyet az Maxid-szigetek kiürítéséről kötőt-

\ tek. (Ah l . , 

A franciák a nagy német 
offenzíva előtt. 

Barit, február 25. A francia Sajtó általá-
ban ugv vélekedik, hogv a központi hatalmak 
offenzívája a nyugati fronton csak rövid idő 
kérdése. A lapok nyugalomra és kitartásra 
intik a lakosságot s figyelmeztetik, hogy ne 
legyen kishitű, ha a németek eleinte sikereket 
érnek el, A Journal azt hangoztatja, liogy * 

francia katona most is még fogja állani he-
lyét, bárhol támadnak is a németek, de oda-
haza is legyen mindenki méltó a sorsdöntő 
időhöz fi könyörtelenül fogságra kell vetni 
azokat, akik imáid fantasztikus híreket ter-
jesztenek a veszteségekről, a németek ujabb 
hihetetlen harci eszközeiről, ennek vagy an-
nak a városnak kiürítéséről. A Journal des 
Débats szerint a vihar minden pillanatban 
kitörhet s érmen azért most van szükség a 
legnagyobb nyugatomra. A ' lemos igy ír: 
Hinámbnrg talán még várni fog néhány na-
pig. Az Echó de Paris őrült vakmerőségnek 
nevezi a németek készülő offenzíváját, mert 
áttörésre nem is gondolhatnak és a nyugati 
hatalmak, amelyeket Amerika támogat, soha 
sem fognk meghajolni a császár előtt. 

POLITIKA! HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. — 

(Wekerle , Tisza és Andrássy kihallga-
tása.) A Neue Freie P r e s s e jelenti: Orói 
Tisza Istvánt a király hétfőn kihallgatáson 
fogadta. Kedden Andrássy jelenik m e g ki-
hallgatáson a királynál. A két politikus ki-
hallgatása aktuális külpolitikai kérdésekkei 
fiigg össze . Weker le vasárnapi kihallgatásán 
külpolitikai, különösen a bukaresti tárgya-
lásokkal kapcsolatos ügyekről volt szó. — 
Ugyanekkor határozta el a király, hogy a 
két legnagyobb magyar politikai párt vezé -
reit is kihallgatáson fogadja. 

(Elnapolták a képviselőházat.) A kép-
viselőház hétfői ülését Szcifovszkv Béla al-
elnök féltizenegy- után nyitotta meg. Elparen-
tálta Mfízwvjúcs Bogoszláv elhunyt horvát 
képviselőt. Több elnöki előterjesztés után 
Múzsa Gyula beterjesztette a gazdasági bi-
zottság jelentését. Dnbieczkv Sándor pedig 
az állandó igazoló-bizottság jé&ntés-át, a 
melynek alapján herceg Wtrulischgóaetz La-
jost igazolt képviselőnek jelentették ki. A 
Ház azután harmadszori olvasásban meg-
szavazta az indemnitásról. és a horvát pénz-
ügyi egyezményről szóló javaslatokat. Az 
elnök ezután javasolta, hogv miután a kor-
mány egyelőre nem kivánja foglalkoztatni a 
Házat, hatalmazzák fel az elnökséget arra, 
hogv ha szükségesnek mutatkoznék, a Házat 
összehívhassa. A Ház az elnök javaslatához 
hozzájárult. -

(Szterényi a királynál.) Szterényi Jó-
zsef kereskedelemügyi minisztert á király 
vasárnap este nyolc órakor kihallgatáson 
fogadta. Az audiencia e g y és háromnegyed 
óra hosszat tartott. 

(Wekerle mandátuma.) A budapesti bel-
városi polgárok küldöttsége hétfőn délelőtt 
tisztelgett dr. Wekérle Sándor miniszterel-
nöknél, akinek fölajánlották a kerület képvi-
selő-jelöltségét. A miniszterelnök elfogadta 
a jelöltséget és a közeli napokban megtartja 
programbeszédét. 

föAY 

vásárol, elad é s 
megelőlegez /. 

R. m!KS<% bank- é s vái tóíhlete 
Széchenyi-tér, a városházával szemben. í 

A toprini nász 
színre kérői s z e r d á n és csütörtökön 

az Urániában. 
Jegyek válthatók hétfőn d. «. 3 órától, 

füzet-és kedvezményes-jegyek nem érvényesek. -í 
MM 


