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határától a Maros folyó, majd a Tisza fo-
lyó középvonala a Római-körutig, Brüsszeli-
körut, Párisi-<körut, Londoni-körut, Berlini-
körűt, Bécsi-kőrut, Oldal-utca középvonala, 
a vasúti töltés a Tiszáig (a Báncimkert-sor 
középvonala), folytatólag déli irányban isimét 
a Tisza folyó, majd északkeleti, azután ke 
leti irányban haladva a város határa a Ma-
ros folyóig. 

II. Választókerület. Hatváronala: A Ró-
mai-körut, Brüsszelnkörut, Párisi-körut, 
Londoni-körut, Berlini-körut, Bécsi-körut, 
Oldal-utca középvonala, a vasúti töltés 
Tiszáig (a Bánomkert-sor középvonala) a 
Tisza folyó, majd Szeged vasúti állomás te-
rületének határvonala az Alsóváros felé az 
Indóház-térig, az Indóház-tér hosszaiban a 
Vaspálya-utca középvonaláig húzott egyenes 
vonal, a Vaspálya-utca, Rákóczi-utca, Kor-
da-sor, Doroszmai-sor, Pulzaltábornagy-ut-
ca középvonala a máv. pályatestig, a Szeged-
Rókus vasúti állomás területének külső ha-
tárvonala, a Dülő-ut, a Düilő-uttól a Sina-ut-
ca, Körtöltés-sor, Makkoserdő-sor, Qyevi-
sor, Tápéi-sor, Szilléri-sor középvonala, 
majd a Körtöltés a Tiszáig, végül a Tisza 
folyó közép vonala a Római-körutig. 

III. Választókerület. A város többi része 
az alsó- és felsőtanyákkak 

Csongrádmegye uj kerületi beosztása 
pedig a következő: 

/. Csofigrádi vdlasztókerülét. Székihe-
lye: Csongrád. 1. Csanytelek, 2. Csongrád, 
3. Kiskundorozsma, 4. Kistelek, 5. Tömör-
kény. 

II. Mindszenti választókerület. 1. Algyő, 
2. Derékegyháza, 3. Fábiánsebestyén, 4. Hor-
gos, 5. Magyartés, 6. Mindszent, 7. Nagy-
mágocs, 8. Őttömös, 9. Pusztamérges, 10. 
Sándorfalva, 11. Sövényháza, 12. Szegvár, 
13. Tápé. 

III. Szentesi vdlasztókerülét. Szentes 
rendezett tanácsú város. 

Hirdessen a Délmagyarorszdgban! 

Politizáló katonák. 
— Az ulszteri bonyodalom. — 

(Saját tudósítónképl.) A Daily Tele-
graph szerint Paget tábornok, Írország fő-
kormányzója lemondott. Vasárnap az ulszte-
riek nagy tiltakozó gyűlést tartanak a kor-
mány ellen a Hyde-parkban. Ez a népgyű-
lés a legnagyobb lesz, amit a Hyde-parkban 
valaha tartottak. Carson is beszélni fog. A 
rendőrség széleskörű intézkedéseket tett és a 
kaszárnyákban is tartogat még segitő csa-
patokat. A kormány minden zavargást és 
üntetést teljes energiával meg akar akadá-

lyozni. Tegnap az ulszterieknek Belfast ki-
kötőjében sikerült több gyorstüzelő ágyút 
partra szállitfimok. Az ágyuk nagy ládákban 
irkeztek tea jelzéssel. 

Mindenki megnyugvással fogadta azt a 
hirt, hogy a hadügymini'szteri tárcát Asquith 
niniszterelnök veszi át. Remélik, hogy ő új-
ra aktiválja French tábornagyot és Ewards 
tábornokot, ugy, hogy a válság áldozata tu-
lajdonképen csak Seely ezredes lesz. As-
quith miniszterelnöknek az Ost-Ife kerület-
ben való megválasztását biztosra veszi'k. Ezt 
a kerületet 1886. óta ő képviseli. 

Churchill tengerészeti miniszter tegnap 
az alsóházban kijelentette, hogy Paget tá-
bornoknak végső esetre két utasítást adtak: 
nevezetesen, ha a tisztek megtagadják az 
engedelmességét U parancscáal szemben, 
hogy támogassák a polgári hatóságokat, ak-
kor el kell őket bocsátani, továbbá az ulsz-
eri illetőségű katonatisztekkel szemben, ha 

kívánják, elnézést kell gyakorolni. A kor-
mánynak, a hadügyminiszternek vagy a had-
vezetőségnek soha sem volt szándéka, hogy 
rendelkezéseit mintegy az egész tisztikar 
bírálata alá bocsássa. Ezt Paget tábornok 
sem akarta. Tény azonban, — úgymond a 
miniszter — hogy erre nézve bizonyos ho-
mály uralkodott. 

Beszéde további folyamán Churchill 
energikus szavakkal vádolta az ellenzék ve-
zéreit, hogy megkísérelték és amennyiben 
hatalmunkban állott, keresztül is vitték a 
hadsereg elcsábítását. (Helyeslés a kor-
mánypártiaknál.) A hadsereget ' politikai 
fegyvernek használják ki. (Ellentmondás az 
ellenzék oldaláról.) 

Bonar Laxv a következőket mondta: 
— A kormány alsóházi nyilatkozatai 

nincsenek harmóniában Morley nyilatkoza-
tával. Nyilvánvaló, hogy a kormánynak va-
lami titkolni valója van, bár szóló nem tud-
ja, hogy mi az. 

Seely ezredes azt válaszolta, hogy az 
egész tényállást ismeri már a nyilvánosság. 
Semmi se maradt titokban. 

Az ülés végén Simon az unionistáknak 
újra szemére vetette, hogy megkísérelték a 
hadsereg befolyásolását. Kijelentette, hogy 
a kormány tudatta az ulszterbeli önkénte-
sekkel, hogy szilárd szándéka a korona jo-
gával élni, hia szüksége /merül föl annak, 
hogy elejét kell venni a törvények erősza-
kos megszegésének. 

i m i i a m a a aaaasaaasaaaaaaiaa 

A rapprezentanza ülése. Fiúméból je-
•entik: Wickenburg István gróf fiumei kor-
mányzó ma délelőtt tizenegy órára hivta 
össze a rapprezentanzát folytatólagos ülés-
re. Az ülés napirendjén a mult heti rendkí-
vüli közgyűlésen podesztának megválasztott 
Zanella Richárd nyilatkozata szerepelt, hogy 
vállalja-e ezt a tisztséget. Ezt a két alpol-
gármesteri tisztség betöltése követi, melyre 
Corosac Ferenc és Grossics Antal dr.-t jelöl-
ték. Az ülést megelőzően tegnap este az au-
tonóm párt képviselőtestületi tagjai bizal-
mas értekezletet tartottak, amelyen Zanel-
a Richárd bejelentette, hogy megválasztá-
sát eliogadja. Az uj podeszta ezután ismer-
tette, hogy a mai ülésen milyen nyilatkoza-
tot akar tenni. Abban állapodtak meg, hogy 
Zanella lehetően rövid nyilatkozatot tesz az 
ülésen. Igy is történt. A rapprezentanza mai 
ülése iránt igen nagy volt az érdeklődés. A 
nevezetes ülés alkalmából a város zászló-

diszt öltött. Hivatalos helyen biztosra ve-
szik, hogy a király nem fog hozzájárulni Za-
nella megválasztásához, viszont az autonóm 
párt azt tartja, hogy Tisza István gróf mi-
niszterelnök imégis keresztül fogja vinni, 
hegy az uralkodó' Zanella megválasztását 
jóváhagyja. 

HÍREK 
0000 
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# 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

^m szerint: Száraz idő várhat', 
még erős éjjeli lehűléssel. 

M Sürgönyprognózis: Száraz, 
északon, keleten éjjeli fagy 
Déli hőmérséklet: 8.8 C. 

A VÁROSHÁZÁN va-
lamennyi hivatalban dél-

előtt nyolc órától délután két óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbizfositó-pénz-
lárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt. 
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
ekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután C>—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Bcrlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
,,A király házasodik", vígjáték. Zilahy Gyula 
vendég felléptével. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve esté 11 óráig: barna bestia", bűn-
ügyi dráma 3 részben. 

KORZÓ MOZI: Az Plőadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
„Ha asszonyok gyűlölnek", egy grófnő 
sorstragédiája 3 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: Fantomas I I I . A világhírű de-
tektivslágersorozat 6 részben. 

A DMKE munkássága 
(Saját tudósítónktól.) Zomborról i r ják 

lapunknak, hogy a „Délmagyarországi Ma-

gyar Közművelődési Egyesület" zombori és 

bácsmegyei osztálya vasárnap, március 29-

én újraalakult . A városháza nagy terme zsú-

folásig megtelt érdeklődőkkel ez alkalommal, 

akik nagy érdeklődéssel kisérték az ujjála-

kulást s az elnöklő bajai Vojnich István ny. 

főispán beszédét, aki előadta, hogy a zom-

bori osztály működése a kedvezőtlen politi-

ka i és közgazdasági viszonyok miat t bénult 

meg néhány évig, de most- u jabb lelkesedés-

sel k íván ja a maga elé tűzött feladatokat 

megoldani. Ezek sikerét anná l is inkább re-

méli, mert a D M K E vezetőségében beállott 

kedvező változás annak támogatását bizto-

sítja. Bejelentette, hogy az első h ivő szóra 

közel 500-an léptek be a D M K E tagjai közé 

s ajánlotta, hogy az ú j jáa lakulás mondassék 

ki, az alapszabályok állapíttassanak meg s a 

tisztikar is azonnal választassék újra. El-

nökké megválasztották Vojnich Istvánt, ügy-


