
Szeged, 191(5. december 5. 

December 30-ikán lesz 
a koronázás. 

A királyi pár 27-Íkén érkezik Budapestre. — 
Vita a nádor-helyettes megválasztása körül. 

Budapest i tudósitónk jelenti : Hétfőn 
délután 5 órakor a koronázás t e lőkészí tő 
országos nagybizot t ság báró Hazai Samu 
honvédelmi miniszter elnöklésével ii lést 
tartott . Az ülésen a szükebbkörii bizottság 
előter jesztet te a koronázási ünnepségek 
szer tar tása inak te rveze té t . A te rveze te t az 
igazságügyminiszterium az 1867-iki koro-
názás v ívmányainak , részben pedig a fő-
udvarmester i szer tar tás i 'hivatal összeállí-
tása alapján készí tet te el. A mostani koro-
názás lényegesen egyszerűbb lesz. Egyik 
°ha ennek a háború , a másik oka pedig az 
1893-ból származó azon királyi elhatározás, 
amely szerint az udvar i körben előforduló 
olyan ünnepségeknek, amelyek a m a g y a r 
korona országait , mint közjogi cselekmé-
nyek érdeklik, az udvar i főbb szolgálatok 
teljesítésével kizárólag m a g y a r zászlósokat 
kell megbízni. 

Az ér tekezlet részletesen megbeszél te 
az ünnepségek szer ta r tása i t , azok vég re -
haj tását és keresztülvi te lét . A koronázás a 
végleges megál lapodás szerint december 
30-ikán megy végbe. A kirá ly , a királyné 
és a t rónörökös december 27-ikén é rkeznek 
Budapest re . A koronázás után ismét elutaz-
nak, mer t a felségek az udyar i gyász t csak 
a koronázás idejére teszik le. A király azon-
ban ezt megelőzőleg Budapes t re érkezik, 
hogy itt fogadja az országgyűlés két házá-
nak elnökségét, a m a g y a r udvari ' méltósá-
gokat és a főváros vezetőségét. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Po-
litikai körökben el ter jedt hirek szerint mi-
után Beöthy Pál még mindig beteg, k o r -
mánykörökben szükségesnek ta r t ják a Ház 
elnöki t isztének betöltését . E r r e a t isztség-
re Berzev iczy Albertet óhaj t ják megnyerni . 
Ezzel kapcsola tban nádorhe lye t tesnek is 
Berzev iczy t jelölnék és remélik, hogy je-
löltségét kompramissziumként az el lenzéken 
is elfogadnák. 

Budapestről telefonálja tudósitónk: Gróf 
Károlyi Mihály lakásán hétfőn e s t e a Ká-
rolyi-párt é r tekezle te t tar tot t . Először arról 
tanácskoztak, hogy a koronázási hitlevél 
módosítása tekintetében a pár t milyen ja-
vaslatot tegyen. Foglalkoztak azzal a kér -
déssel is: javasol ja-e a pár t ,„hogy a király-
hoz feliratot küldjenek. Az ér tekezle ten gróf 
Bat thányi T ivadar alelnök előadta a pár t -
közi bizottság ülésén tör ténteket . Justli 
Gyula indí tványára k imondta a párt , hogy 
•nádorhelyettest csak a h i t levélszerkesztő-
bizottság kiküldése után vá lasszanak és 
ü s z a jelöltsége ellen felveszik a legélesebb 
küzdelmet. 

oooo 

Megalakult a szegedi kereskedők 
Bevásárlási Részvénytársasága. 

(Saját tudó silónktól.) Vasárnap délután 4 
órakor tartotta meg- alakuló közgyűlését a 
Szegedi Kereskedők Egyesületének bevásárlási 
részvénytársasága^ Az uj részvénytársaság 
célja, hogy a közélelmezési és a kereskedők 
megélhetését nagyban való bevásárlások utján 
megkönnyítse. Ugyanezen a közgyűlésen adták 
át a disztaggá és diszelnökké választott Wim-
mer Fülöpnek a jegyzőkönyv erről szóló ki-
vonatát diszes albumba kötve. 

Az alakuló közgyűlésen 108 részvényes je-
lent meg 6(57 részvény képviseletében. Valikor a 
István ismertette a részvénytársaság célját. 
A nagyban való, beszerzések nemcsak a nagy-
közönség, hanemi a kereskedők helyzetét is 
megkönnyítik. A cél elérését nagyban elősegí-
tette Wimmer Fülöp, aki 20.000 korona érték-
ben lejegyezte az első részvényeket. A legme-
legebben üdvözli ezért az egyesület nevében és 
felkéri az alakuló közgyűlés vezetésére. 

Wimmer Fülöp pár köszönő szó kíséreté-
ben elfoglalta az elnöki széket. Jelenti, hogy 
a kibocsájtott 1000 darab 200 koronás részvényt 
teljesen jegyezték. Jóval többet mint a jegy-
zett alaptőke 30 százalékát, összesen 100.000 ko-
ronát be is fizettek már. 

Valihora István ismertette ezután a rész-
vénytársaság keletkezésének történetét. A fel-
vetett ötlet mindenütt tetszéssel találkozott. 
Legjobban bizonyítja ezt, hogy a 288 részvényes 
közül 34 részvényes 135.000 koronát jegyzett. 
Az igazgatóság ügyvezető-igazgatóul Szigeti 
Kálmánt jelölte ki. Szigeti maga is érdekelve 
van a részvényjegyzésnél. Ismertette az alap-
szabályokat, amelyet az alakuló közgyűlés egy-
hangúlag el f o ga d o 11. 

Kinevezték az alapítók igazgatósági tago-
kul a következő részvényeseket: Bittó Márk, 
Danner János, Glűck Lipót, Hafifmann János, 
Kass János, Kroó Sándor, Kroó Adolf, Pász-
tor József, Bosenberg Vilmos, iSchiffer Antal, 
Saécsi Izsó, Szigeti Kálmán, Steiner Bernát, 
Valihora István. Ügyvezető elnökké Valihora 
Istvánt választotta meg egyhangúlag a köz-
gyűlés. 

Felügyelő bizottsági tagokul egyhangúlag 
megválasztották a következőket: Árvay Sán-
dor, Bokor Adolf, Boda Bertalan, Birsei' Pál, 
Tóilli József és Vince Lipót. 

Köszönetet szavazott a közgyiülés Kormá-
nyos Benő indítványára az alapitóknak, ami-
vel az alakuló közgyűlés véget ért. 

Nyomban az alakuló közgyűlés után a 
Szegedi Kereskedők Egyesülete tartott rend-
kívüli közgyűlést. Valihora István emelkedett 
hangú beszédben üdvözölte Winnmer Fülöpöt 
és átadta a disztaggá és diszelnökké való meg-
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választásáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot 
tartalmazó eml ék album o t. 

Wimmer Fülöp meghatottan mondott kö-
szönetei a megtiszteltetésért, amelyet — mond-
ta — előlegnek tekint jövő munkásságára. 
Bizonyos megbénító hatással vannak a habom-
ban a kereskedelemre azok az egyre sokasodó 
rendeletek, amelyek a forgalmat korlátozzák 
és egyre több cikket .vesznek ki a közvetítő 
kereskedelem kezéből. E mellett az elkerülhe-
tetlen korlátozás mellett a társadalom egyes 
rétegei szorványos esetekből általánosítani 
akarnak és mert egyesek visszaéléseket követ-
tek el, a kereskedelemre akarják hárítani az 
ódiumot. Ez ellen már nemcsak lehet, hanem 
kell is harcolni és én igérem, hogy ebben a 
harcban mindig ott leszek. 

Ezután egy nőhizottság alakult, a követ-
kező tagokkal: Özv. Ablaka Istvánná, Balogh 
Ferencné, Biró Jánosné, Bőhrn Károlyné, ifj. 
Borecz Pálné, özv. Böröez Pálné, Csáki János-
nrj, Csepelig Ferencné, özv. Csáki Vencel né, 
Hegedűs Teréz, Ivánkovics Ferencné, özvegy 
Kulincsics Lőrincné, Klivinyi Ferencné, Láng 
Ed/éné, Lippai Ferencné, özv". Menner Aladár-
né, Molnár Julianna, Mirkov Tivadarné, Nagy 
Benőné, özv. Némethi Szilárdné, özv. Papp 
Mihályné, özv. Pálfi Ferencné, Rácz György-
né, özv. Bosenberg Mónié, özv. Sánta Ferenc-
né, Sehlosszárikné, Spitzer Iguiácné, Szabó Etel, 
Szegfű Tóbiásné, Szűcs Erzsébet, Tomibácz Fe-
rencné, Börner Miklósné, özv. Terhes Jánosné, 
ündisz Mártonná, özv. Váradi Gáborné, Wein-
berger Ferencné, Weiszfeld Katica, özv. Varga 
Sándorné;, Wiesner Benőné, Zombori Imréná 
Zombori Róza, özv. Zsótér Józsafné. 

iSzécsi Izsó köszönetet mondott a sajtó ala-
kuló közgyűlésen megjelent képviselőinek, ami 
ntán a közgyűlés véget ért. 

— Időjárás. Lényeges változás nem vár-
ható. 

SÜRGÖNYPROÜNOZIS: Változás nem 
várható, 
— Gyászmise a budapesti Mátyás-tem-

plomban. Ferenc József király lelkiüdvéért 
hétfőn délelőtt tartották meg a hivatalos rek-
viemet a budapesti Mátyás-templomiban. (Erre 
a napra általános egyházi gyászt rendelt el 
Magyarországon a heröegprimás, a belügy-
miniszter rendeletére pedig minden miuü'atö-
kélyét, sziniházat, mozit zárva kellett tartani. 
A Mátyás-templomban a diszes ravatal körül 
összegyülekeztek a kormány tagjai, a fővá-
ros és Pestmegye hatóságainak vezetői, a pol-
gári és tudományos egyesületek, hivatalok 
és testületek küldöttségei. A gyászmisét 
Csernoch János bíboros heröegprimás celeb-
rálta. 

— A Vörös-Kereszt ügye. Megírtuk az 
elmúlt héten, hogy a Vörös-Kereszt ügykeze-
lésének megvizsgálására kiküldött bizottság 
munkáját elvégezte és a vizsgálat anyagáról 
terjedelmes jelentést készített. A jelentésben 

Karácsonyi és újévi ajándékok 
Levélpapirosok,iróaljzatok, névjegyek, íróasztal- kapható: ' . : 

készletek. társas játékok nagy választékban Uár í lS i y I«« könyv- és papirkereskedésében. 


