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Befejezték a februári közgyűlést.
(Saját tudós.tónktól.) Szeged törvényhatósági bizottsága csütörtökön délután négy
órakor tartotta a februári közgyűlés folyatását s azt be is fejezte. A program egyetlen
nagyjelentőségű pontját, a polgármesterválasz'tást már szerdán elintézték s igy a csütörtöki közgyűlés csendes lefolyású volt.'
Cicatricis Lajos dr. főispán délután 4
órakor nyitotta meg a gyűlést. A miniszter
ismeretes rendelete értelmében először a központi választmányt
alakították újra, melyre
az elnök névszerinti szavazást rendelt el. A
központi választmány uj tagiai lettek. Back
Bernát, Becsey Károly dr.. Bokor Adolf, Csero Ede dr. Csonka Ferenc, Gál Kálimán, Ivánkovits Sándor dr., Kovács József dr., Kószó
István dr. Lantos Béla, László Kálmán, Pálfy
Dániel, Pap Róbert dr., Pálfy József dr., Rósa
Izsó dr., Szarvady Lajos, Szmollény Nándor, Taschler Endre, Tóth Imre dr., Turóczy
Mihály dr,(, Ujj József dr., Vadász Lajos,
Vajda Sándor. Végman Ferenc dr., akiknek
mandátuma 1917. év végén fog lejárni.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos özvegy
Lázár Gy-örgyné nyugdijának ügyéről referált. A tanács a iőszámvevő és a nyug-dijbizottság véleményének meghallgatása után javasolja, hogy Lázár György dr. özvegyének
a jelenleg még jóvá nem hagyott nyugdijszabályzat alapján 5460 korona nyugdijat állapítson meg a közgyűlés s azt kegydij címén
egészitse -ki 8000 koronára. Indokul hozza föl
erre a tanács az elhunyt polgármester hervadhatatlan érdemeit és a polgármesteri állás egyedüli és kivételes helyzetét.
Várhelyi József dr. azt véli, hogy a törvényhatósági bizottságnak
minden tagja
örömmel járul hozzá a tanács javaslatához.
Utal arra, hogv más városok teljes nyugdijat
adnak a polgármesterük özvegyének.
Schiitz Antal szerint akkor, amikor az
özvegyet csak 2600 korona nyugdij illetné
meg s a törvényhatóság az uj törvény szerint mégis 5460 koronát állapit meg, már ez
is elég nagylelkűség. Mikor a közgyűlés
Grgysorozatán nagvon sok kishivatalnok drágasági pótlék iránt beadott felebbezése szerepel és a tanács ezeket el akarja utasíttatni,
ilyen határozatot hozni nemi szabad. Hozzájárul. liogy a nyugdijat az uj törvény szerint
á'Up-'tsák meg, de a kegydijat nem szavazza
meg,
n
gvanilven értelemben szólalt fel Mihalovics Deztö bizottsági tag is. A közgyűlés
szavazás ut'én 30 szavazattal, 26 ellenében elfogadta a tanács javaslatát.
Szmollény Nándor régebben egy másod k váró háza énitését indítványozta. A háborús időkre való tekintettel a 'közgyűlés ezt
az ügyet jobb időkre halasztotta.
A tanács javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy feliratot intéz a belügyminiszterhez, amelyben azt kéri, hogy a kórházi
ápolási dijakat napi 2 korona 27 fillér helyett
2 korona 60 fillérben állapítsa meg.
Ezután az átvonulási szállásdijakra 30
ezer korona póthitelt engedélyezett a közgyűlés, majd végül járványbarakk épitésére

F O G A
szájo ad lés
nélkül.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
toellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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48,000 koronát szavaoztt meg azzal, hogy a
költségek felének megtérítését fogja kérni a
minisztertől.
A közgyűlés vége felé Somogyi Szilveszter dr. polgármester ült az elnöki székbe, akit
a jelenvolt bizottsági tagok az ülés végén
lelkes ovációban részesítettek.
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Alom a sátorban.
Már Észak véres éjszakái
Mögöttem lesznek. Délfelé megyek,
Köszöntlek áldott róna, erdőnk fái
iS vértől pirosló kincses szent hegyek.
A dombon, melyről falum
látszik,
Könnyel köszöntöm a drága határt,
Zsoltáros ajkam érinti a földet.
Melyen rabolva bitang csorda járt.
Halleluja! uj mese-ország!
Áldott uj magod zsendülő mező.
Halleluja! megcsókolom a szent nőt,
Aki elébem lelkendezve jő.
Karját karomba büszkén ölti
iS megállok vele a kapuk előtt,
A hős társakat dallal
köszöntni...
iS megkeresem a gyónt
temetőt.
Szegény öreg pap lent a sírban
Az én apám tudom, hogy nem aludt,
Mig messze Észak gyilkos
éjszakáin
Fiad fölött égtek a faluk.
Szent öreg, néhai pásztor
\Sirja tövében pihenőt lelek.
Beszélek néki népe tavaszáról
S megálának áldott apai kezek.
Harcos dicsőség
koszorúját
Szegény öreg pap sírjára teszem:
Az Ur velünk vált, apám:
visszajöttünk,
Szabad, földben nyugodj már csöndesen.
Przemysl, február 1.
iGYÓNI GÉZA.
— Szegedi honvédtisztek előléptetése.
A Budapesti Közlöny mai száma hírül adja
a következő szegedi honvéd tisztek előléptetését: altábornaggyá:
pilisi
Kornháber
Adolf, a 'háború tartalmára ténylegesitett
nyugállományú altábornagyot címmel és jelleggel; alezredesekké:
Paczolay Jenő, helyi
alkalmazású őrnagyot, a szegedi 5. honvédgyalogezredhez való áthelyezés mellett, Edvy
Gyula, fekelházi Tahódy Zsolt őrnagyokat;
őrnaggyá: Barsy József, helyi alkalmazású
századost; századossá: Erdély Árpád, 5. honvéd gyalogezredben főhadnagyot és Krutsay
Kamiilót.
A lovasságnál alezredesekké:
Zimmer
Alajos és Waldbauer Henrik, honvéd huszár
őrnagyokat.
— P r o h á s z k a püspök böjti pásztorlevele.
Prohászka Ottokár dr. püspök most adta ki
böjti pásztorlevelét, amelyben a többek között
a következőket irja:
Ki érti mindazt, ami itt körülöttünk folyik? Ki érti azt, hogy a műveltség e magas
fókán, melyen a mai világ áll, ily véres háborúba keverednek a nemzetek. Ki érti ezt az
élettiprást, ezt az erőpazarlást, ezt a vagyonpusztitást? Panaszkodnak, hogy rengeteg kint
és szenvedést hoz a népekre a háború veszedelme és hogv nincs hatalom, mely annak parancsoljon. Panaszkodnak, hogy érthetetlen
elkeseredés egyrészt, a halált megvető hősiesség és bátorság másrészt viszi ütközetre
a százezreket s- Ihogy ész, techn'kai haladás
és tudomány egyaránt segiti'k pusztítani az
embert. Panaszkodnak, okoskodnak, de nem
értik. Hát ezzel szemben mondom én: Hatolj
a mélybe és megérted; tekintsd a dolgokat a
hit világosságában s bizonyára többet értesz
majd belőlük. Isten az Ur, az ég és föld ura,

de ugyancsak ő a világ s törénelem szent lelke, aki mindent intéz s ki jót s rosszat, még a
bűnt is és annak bünhödőjét céljainak szolgálatába állítja. Ez nem -azt jelenti, hogy az Isten akarja s hogy elrendelte mindazt a kegyetlenséget s borzalmat, amit a háborús
szenvedély kivált s még kevésbé azt, -hogy
gyönyörködik s kedvét leli szenvedéseinkben.
Ha van bennünk valami az Isten nagy gondolataiból s nagy szándékaihoz alkalmazkodni tudunk, akkor nekünk is a bajt s szenvedést nem a -lélek letörésére, nem reményeink
leszállítására s energiánk gyöngítésére, hanem ellenkezően, buzgóságunk élesztősére kell
fölhasználnunk. Nem szabad tompán szenvednünk, mint ahogyan fojtott öntudata mellett az állat szenved, nem szabad szenvednünk értelmetlenül, oiint ahogyan a hitetlen
ember, sem elkeseredetten, mint ahogyan a
kislelkü emberek szoktak szenvedni, hanelm
viseljük el a bajt a több-lélekért, a sok roszszat a jobb-iélekért. Legyen ez a sok baj s kin,
mely reánk húramlik, a mi nagy penitenciánk,
a világnak nagy hete, melyből
megtisztultan
emelkedünk föl Urunkhoz, Istenünkhöz,
hogy
lelki megújulásban ülhessük az erős hitnek
győzelmes
húsvétját.
— Városok h u s b o j k o t t j a . A háború ezt
is- megteremtette. Bécs és Sopron adott -példát, m-iként kell védekezni a ihazafiatlan élelmiszeruzsorások ellen. A bécsi háziasszonyok
szövetsége — amint röviden már közöltük —
•kitűnő ellenszert talált ki az -egyre növekvő
husdrágaság leküzdésére. -A szövetség kimondotta, hogy bojkottálja a sertéshúst,
amely
aránylag a legerősebben megdrágult s mindaddig nem vásárol sem sertéshúst, sem sertészsírt, amig a mészárosok le nem szállítják az
árakat. A kiválóan szervezett akció nagy sikerrel járt. Kedden volt a szokásos heti sertésvásár Bécsben. A felhajtás óriási volt, a
disznókereskedők horribilis árakat kértek. De
váratlanul csekély volt ai kereslet, mert a
mészárosokba bojkottmozgalo-m hatása alatt
nem akartak drága árakat fizetni. Az utolsó
pillanatban megjelent a vásártéren a két bécsi- alpolgármester, Heirhammer és Rein, tárgyalni kezdtek a sertéskereskedőkkel és a
mészárosokkal s a tárgyalások eredménye az
lett, hogy a sertés árát leszorították 2 korona
78 fillérről 2 korona 40 fillérre, -összesen
10,278 darab hizlalt sertést hajtottak fel a
vásárra, az eladók nagyrészt budapesti sertéskereskedők voltak! tr-dekes, hogy' a bécsi
háziasszonyokat a 38 filléres árd-epresszió se.
-eléghette ki. Elhatározták, hogy folytatják a
bojkottot. — ,A soproni Lakosság elhatározta,
ihogy -az éleknisz-eruzsora -ellen -erélyesen
fog föllépni. Különösen a ih-us és főképen a
disznóhús ára -emelkedett jelentékenyen a
soproni piajcon. Ennek következtében a soproni postatisztviselűk mozgalmat szerveztek,
amelyhez több, mint kétszáz postatisztviselő
csatlakozott eddig. Elhatározták, hogy mindaddig nem vásárolnak disznóhúst, amig
a
felsrófolt árakat nem fogják kellően redukálni. Ez a bojkott aktiuílis volna már Szegeden
is!
— A Lázár-alap. A szegedi légszeszgyár
részvétét tolmácsolta a tanácsnak „Szeged
egyik legnagyobb és legjobb fiána'k. Lázár
György dr. polgármesternek elhunyta fölött,
iránta -érzett tisztelet-e -egyik látható jeleként
a Lázár-alapra 200 koronát fizetett be a városi főpénztárba. A Lázár-alapra egyébként
eddig a következő adományokat kapta a főpénztár: Kiss Ferenc adótanácsos 30, Rósa
Izsó dr. 50, Felsővárosi iparoskör 10, Kiss
Gyula (Teleki-utca) 10, iMagay Lajos 10, Biró Benő 5, Wagner Gusztáv 20, Banetih Samu dr. 10, (Molnár József főkönyvvivő 20. Kelemen Kálmán 4, Zeneiskolai tanárok 23, Kayser Lajos (Makó) 20, Bokor Adolf 30, Szalay
József dr. 20. A-Imássy Endre 20, Szegedi
színtársulat 20, Bokor Károly 10, Reök Iván
25, Kelemen István 15, Kegyesrendi társtanárok 20. Városi kereskedelmi iskolai tanárok 26, Városi kereskedelmi iskola LázárGyorsíró Köre 10, Szegedi Gyorsírók Egyesülete 50, Szegedi Csónakázó Egyesület 30,
Kaszó Elek 10, Kecskés István 20, Kovács Jó-

