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— Változások a d ip lomác iában . Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: Ugrón István, 

eddig a 'külügymin,iszteriiuimiban alkalmazott 

rendkívüli követ és meghatalmazott minisz-

ter, legközelebb a külügyminiszter képvise-

lőjeként Varsóba megy, ahol a ' korábbi 

időkben sok éven keresztül hivatalosan mű-

ködött. — Báró Adrjien követségi tanácsost 

Varsóiból .szolgálattételre á külügyminiszté-

riumba 'helyieziik vissza. < 

— Muslay Gyu la lemondott mandá t umáró l 

Budapestről jelenti tudósítónk: Muslay 

Gyula képviselő, a Dániel-ügy miatt nelhány 

nappal ezelőtt lemondott a munkapártban 

viselt .háznagyi 'tisztéről, a. képviselőház el-

nökségének bejelentette, liogy mandátumáról1 

is lemond. 

— A 46-osok karácsonya. Dr. Pálfy József 

a következő levelet kapta: Meglepetéssel 

vettük a 'karácsonyi ajándékul .küldött 850 

koronás pénzutaityányt mely az előre jelzett, 

összegnél örvendetesen nagyobb volt. .Az ösz-

szegből '800 koronát fordítottunk iaz ajándé-

kok vásárlására, 50 koronát peditg a rendel-

tetési helyére a Rokkant-alapra tettünk át. 

Amidőn erről értesítjük Nagyságodat ismétel 

len leghálásabb köszönetünket fejezzük ki 

ugy Nagyságodnak, mint lovag Worziikovsz-

ky iKárolyiné úrnő Őméltóságának 'sikerdus 

fáradozásukért, egyben pedig karácsonyi ün-

nepélyünkről a következőket van szerencsénk 

jelenteni. 'Karácsonyi .ajándékokat vásárol-

tunk 2185 korona. 34 fillérért. Ebhez járult 

még í23 csomag természetben érkezett aján-

dék. Mindezeket 600 ember között osztottuk 

k i ; fejenként kaptak az emberek egy-egy 

lezárt csomagban zsebkendőt, zsebkést, szap-

pant, fénymázt vagy 'cipőkrémet, tűt, cérnát, 

levélpapírt, képeslapot, tábori,lapot, diót, cu-

korkákat, 10 deka. szalon, nát, könyvtár,no-

I kunk ajándékaképen '20 drb cigarettát, volt 

| továbbá a csomagban elosztva: konyak, sar-

dinia, sósborszesz, cigarettatárca, gyufa, ci-

garetta papir, öngyújtó, bakanosszij, pipa, 

cigaretta szopóka, ceruza, gyertya, 'sütemény, 

sok notesz, néhány darab ing, alsónadrág, 

keztyü, 6 drb .acél óra stb. stb. A csomagok 

átlagos értéke 5—6 korona volt. Mindezekét 

hatalmas karácsonyfa mellett, felejthetetle-

nü l szép ünnepély keretében osztottuk ki 

embereinknek. Szép volt az ünnepélyünk, 

ami igazi ünnepünk azonban csak akikor 

lesz itt , ha ma j d a béke köszönt reánk s mi 

otthon', a régi kedves otthonunkban üdvö-

zölhetjük nemeslelkii pártfogóinkat: Szeged 

város mélyen tisztelt társadalmát! Mégegy-

szer kifejezve hálánkat ós iköszönetünket, 

maradunk hazafias tisztelettel, Püspökla-

dány, 1917. ' január 6. Janober, .alezredes. 

— A közélelmezési hivatal aleiuöke. A 

hivatalos éap csütörtöki szánra közli, hogy 

a miniszterelnök Osztroluczky iGéza volt tr-en-

osénmegyei nyugalmazott főispánt 'az Orszá-

gos Közélelmezési 'Hivatal alelnökévé ne-

vezte ki. > 

— A koronázás i kitüntetések. Budapest 
tudósítónk jelentése alapján megirtuk, hogy 

miért késnek ,a koronázási kitüntetések. Most 

azt az 'értesülést nyertük, hogy a kitünteté-

sek revíziójáról szóló kirek teljesen alapta-

lanok és pedig a kitüntetéseket pusztán íech-

nikai okok miatt nem hozták nyilvánosságra. 

Minthogy most már az egész anyag együtt 

v,an, a hivatalos lap pénteki szánra közölni 

fogja a kitüntetéseket és raugemeléseket. 

— Weker le a közélelmezési tanácsról . 

Budiipcfitröl jelentik: ,A „8 Órai Újság" 

munkatársának Wekerk Sándor a köVetke-

zőiket mondta: 

— Az a bir. hogy ,a kormány felkérésé-

re a köz'éűeknezléisi tanács tagságát elifo-
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gadtam, ímegfelel a valóságnak. Annak ide-

iéin felszólítottak, hogy vállaljam el a (köz-

élelmezési (hivatal vezető állását. Ennek a 

felszólításinak akkor nem tehettem eleget 

és a felajánlott (hivatalt nem vállaltam, die 

már akkor is kijelentettem, hogyha a jövő-

ben 'véleményemre 'Vagy tanácsomra 'van 

szükség, mindig készséggel fogok rendelke-

zésre állani. iMiultán most megihivatásoiml 

ilyen formáiban ,történi, ezt készséggel el-

fogadtam. A közélelmezési tanács .terveze-

téről imég nem vagyok alaposan tájékozva; 

ugy tudom, hegy ,konzervatív jellegű lesz. 

A köz-élelmezési hivatal elnöke elő fogja ter-

jeszteni- terveit és a tanács el fogja mon-

dani .azokról véleményét. __ j 

— A közélelmezési tanács tagja i . A szér-

iái 'közgyűlés tudvalevőleg hattagú közélel-

mezési tanács alakítását határozta el. 'A :t.an-

náes 'elnöke lesz Balogh Káro ly ia közélelme-

zési hivatal 'főnöke, hivatalból tagja Fe-

renczy Béla, a többi .négy tagját pedig a pol-

gármester nevezi ki. M i n t értesülünk, a 

élelmezési taná'os tagjai még Bacjáry Káíiímán 

Szabó Gyula, Szász Ernő és dr. Vcgmann 

Ferenc lesznek. 

— A montenegró i kü lügyminiszter le-

mondott . Parisból jelenti a Havas-ügynökség: 

Radovics, a montenegrói minisztertanács el-

nöke és külügyminisztere "benyújtotta lemon-

dását. , ( | 

— Választó jogot kapnak az ango l ka tonák 

Londonból jelenti ia M. T. /.: A (Manchester 

Guardian közli .az alsóház választójogi 'bi-

zottságának javaslatát. A javaslat szerint 

minden tényleges szolgálatban levő Jjatorta 

és tengerész szavazójogot kap Ükkor is, ha a 

törvénynek ia tartózkodási hely tekintetében 

tett kikötései szoriint el is vesztette v-olna a 

jogát. A választást egy nap lalatt kell elvé-

gezni. 'A plurális választójog ,a régi értelem-

ben megszűnt, aki azonban inem .abban a ke-

rületben lakik, amelyben dolgozik, 'mind a 

két kerületben szavazhat. Néhány egyetem 

is kap külön képviselőket. 'A nők nem kap-

nak szavazójogot. 

— Fiata lkorú betörők. Szerdán éjjel két 

óra tájban két fiatalkoru lakatosimas feltörte 

Lindenfeld Bertalan Kárászmitoal 'cukorka-

üzletének kirakatát, kimarkoltak egy csomó 

cukrot és megették. Mielőtt munkájukat 'foly-

tathatták Volna, a rendőrőrjárat ia fiatalkorú 

betörőket elfogta 'ós a rendőrségre kisérte, 

ahol a lakat osinasokat őrizetbe helyezték. 

— A magyar k inematográf ia szenzációja: 

A méltóságos rabasszony, \Sas Ede nagyszerű 

drámá ja ikerül pénteken bemutatásra iaz 

Urániában. A főszereplők: Berky Lil i , Odry 

Árpád *és Körmendi Ká lmán . Meséje .az első 

pillanattól az utolsó jelenetig leköti a néző 

.figyelmét és a legnagyobb érdeklődésre szá-

míthat. 

— Mire megvénü lünk . A magyar irodalom 

legnagyobb mesemondójának: Jókai Mór-

nak egyik .remekművét, a Mire megvénülünk 

cirnü érdekfeszítő regényt dr. Hevesi Sán-

dor, a Nemzeti Szinház főrendezője filmre 

alkalmazta. A f i lmgyár életre keltette Jóka i 

csodás fantáziáját, minden bábájával és va-

rázsával. A múl t 'elevenedik meg előttünk, 
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