
-- Hír Burián István lemondásáról. Bu-
dapestről telefonálja tudósítónk: A Politikai 

Hiradó jelentése szerint báró Burián István 

közös pénzügyminiszter legközelebb megvá-

lik állásától az osztrák politikai körök bizal-

matlansága miatt. Budapesti politikai körök 

ben Burán távozásáról nem tudnak semmit. 

- Az ausztriai központok üzletmeneté-

nek ellenőrzése. Bécsből jelentik: Az osztrák 
kereskedelmi miniszter körrendeletet intézett 

azokhoz a bevásárlási és ka diközp öntökhöz, 

úgyszintén kereskedelmi szövetkezetekhez, a 

melyek nélkülözhetetlen cikkek beszerzésével 

foglalkoznak, hogy eddigi üzletmenetükről 

és elért, eredményei kiöl 1916 december v égé-

ig terjedőleg kimerítő jelentést és kimuta-

tást terjesszenek elő. A kereskedelmi minisz-

ter pontos képet kiván a hadiközpontok üz-

letvezetésének módjáról és eredményéről A 

kormánynak az a terve, hogy & hadiközpon-

tok működéséről a beérkezett, jelentések alap-

ján a közvéleményt is tájékoztassa. Az ada-

tok feldolgozása után a hadiközpont ok üzlet-

menetének módját nyomtatásban fogja, közre-

adni a kormány. 

A napidijasok háborús segélye. A 
•januári közgyűlés Wimmer Fülöp indítvá-
nya értelmében háborús segélyt szavazott 
•meg a városi napi di jósaknak. A határozatot 
Somogyi Szilveszter polgármester máskén t 
értdimezi, mint Wimmer. (Nyilvánvaló hogy a 
(tévedés a polgármester ur részén van, vilá-
gosan kifejti ezt a, következő indítvány, ame-
lyet Wimmer az ügy rendezés© céljából a feb-
ruári közgyűléshez benyújtott: 

— Mondja ki a közgyűlés, hogy helyre-
hozza azt a félreértést, mely a januári köz-
gyűlésen köztem mint indítványtevő és a 
nagyságos polgármester ur között a niapidija-

3e«a»d, 191-7. jtauáiv .46. 

soknak adandó drágasági pótlék ügyében tá-
madt, mindazon napidijasoknak, akik a há-
ború, vagyis 1914 augusztus l-e előtt ós azóta 
állandóan mint napidijasok a város szolga-
latában állnak, továbbá azoknak is, akik 
ugyan rövidebb idő óta állanak esak a város 
szolgálatában, de .köteftességszerüan és tény-
leg legalább egy hozzátartozót közös háztar-
tásban eltartanak, eddigi járandóságukat na-
pi egy koronával felemeli. Indokok: Én ezt a 
januári közgyűlésen tényleg ugy indítvá-
nyoztam és mereim állítani, hogy a közgyűlés 
indítványomat igy is értette és egyhangúlag 
igy fogadta el. Mindazonáltal és evidensen mi 
vei én a két. drágasági pótlékban részesítendő 
kategóriát az „és" szócskával jeleztem, az el-
nöklő polgármester ur a határozatot ugy 
mondta ki, hogy csak azok kapják a pótlékot, 
akik a háború előtt vannak a városnál és egy 
hozzátartozót látnak el. A félreértés kézen 
fekszik, mivel én felszólalásomban rámutat-
tam arra, hogy az egyik kategóriába (háború 
kezdete óta tartó szolgálat) körülbelül 25-en, 
a másik kategóriába (hozzátartozó tartási) 
csak mintegy 5—6 napdijas tartozik, ugy, 
•hogy a várost ezen pótlékból kifolyólag évi 
10.000 korona terhelné. A kimondott határo-
zat alapján a 'pótlék pedig csak körülbelüli 5 
napidijasnak járna. De bátorkodom rámutat-
ni még arra is, hogy az összes hírlapok egybe-
hangzóan felszólalásom a,t oly értelemben hoz-
ták, amint én ezt itt előadni bátorkodom. 

— Előléptetés. Dr. Szigeti Sándor szeged 
ügyvédet, 5. honvédgyalogozredbeíli hadap-
ródjelöltet zászlóssá léptették elő. 

— Nagyarányú gabonacsempészés Ma-
gyarországból Olaszországba. Budapeströ 
telefonálja tudósítónk: A pozsonyi határrend-

őrség véletlenül nyomára jött, hogy 1915-ben, 

a háiboru kitörése után és, az 1916 év folyamán 

több száz vaggon gabonát csempésztek ki Ma-

gyarországból Olaszországba. A határrendőr-
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fiég- eddig háromszáz vaggon csempészett ga-

bonáról tud, de valószínű, ihogy még nagyobb 

mennyiségű gaboaiaosenipészésről van szó. 

— A Lloyd kereskedelmi bizottsága vasár-
nap délután 4 órakor ülést tart. Az üllésen a 
következő indítványokat tárgyalják: Bei-
mann Sándor: Kereskedelmi értesítések a 
napilapok részére. Reitzer Lipót: Az árufel-
adások gyakori akadályainak megszüntetése, 
n vasúti telefon bevezetése, gyorsáruraktár 
kibővítése. Foglalkozik a bizottság az átme-
neti gazdasági intézményekké], a Maros sza-
bályozásával és a (téli kikötő ügyével. 

— A szegedi rendőrség államsegélye. 
Budapestről jelentik: A városok rendőrségei-
nak fejlesztésére előirányzott négy milllié ko-
ronából a belügyminiszter a szegedi rendőr-
ségnek az idei évre is kilencvenhatezer ko-
ronát utalt ki, ami a legnagyobb segélyösszeg 
Ugyanennyi segélyt kapott Debrecen is. 

— A vak katonáknak. Hoffmann Ignác 
szakértői tiszteletdíj cimén kapott harminc 
koronát a vak katonák javára hozzánk küld-
te. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. 

— Kiíün!etések. Tombátz Károly szegedi 
3 honvédhuszárezredheli őrnagyinak és Ber-
ezeg István 5. honvédgyalogezredbeli főhad-
nagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásukért a legfelső-dicsérő elismerés 
tudtul adatott. — Dr. Gajdos József, a 801. 
gyalogezrednél beosztott 5. honvédgyalogez-
redbeli tartalékos hadnagy az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a 
hadidiszitményes 3. osztályú katonai érdem-
keresztet kapta, — Zamokán Sahira 3. honvéd-
huszárezredbedi közhuszárt az ellenség előtt 
tanúsított vitézségéért az elsőosztályn ezüst 
vitézségi éremmel; az ellenség előtt elesett 
Marschall Ádám István 3. honvédhuszárez-
redbeli közhuszárt a 2. osztályú ezüst vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. 

— Lefoglalt élelmiszer raktár. Budapest-
ről jelentik: Az Országra Közélelmezési Hi-
vatal utasítására a budapesti rendőrség fél* 
millió korona értékű élelmiszer-raktárt fog-
lalt le. A raktárban 166 láda csokoládé, 588 
láda gyertya, 385 Mlogram bors, 54 láda gyu-
fa és 85 láda gyümölcsíz volt fölhalmozva. 
A raktár Klopfer Manó ügynök tulajdon* 
volt. 

— Az uj sorozások előkészítése. A hiva-
talos lap közli a honvédelmi miniszter ren-
deletét, amelyben intézkedik az 1894., 1895. és 
1896. évi születésű áüitáskötelesek, valamint 
az 1893. évi születésű és ezt az évet megelő-
zőleg született egyének álEitási lajstromai-
nak kiegószitéséről és elrendeli, hogy a szük-
séges ujoncozási előmunkálatokat azonnal 
megkezdjék. Az ujoncozási előmunkálatokat 
március 31-éig kell befejezni. 

— Tüzelőfát árusít a város. A város 
J/érey-utca 15. szám aílíatt levő fatelepén hat 
vaggon szlavóniai tüzelésre való hulladékfa 
van. Egy öl ára 90 korona, mázsánkint hely-
ben átvéve 7 korona 60 fillér, házhoz szállitva 
8 korona. A fatelepről bármilyen kis mennyi-
séget szállítanak a megrendelőknek. 

— Kereskedelmi forgalmunk Macedóniá-
val. Mióta Macedónia szabaddá lett a szövet-
séges országok kereskedelmére nézve, a né-
met és osztrák gazdasági körök a legerólye-
sebb munkát fej tik ki, hogy a macedón pia-
cot megnyerjék a maguk számára. A magyar 
érdekeltségnek nem szabad tótlenül nézni a 
szövetségesek térfoglalását, annál is inkább, 
minthogy a lehetőség megvan macedóniai 
exportunk fejlesztésére. A kormány rendelke-
zésére létesített Magyar Áruforgalmi Irőfta 
e szempontok figyelembe vételével rendes 
áruforgalmat tart fenn (Macedóniával. Aa 
úgynevezett szerződéses vonatokból, melyek 
hetenkint egyszer mennek Macedóniába, a 
kontingentálMs alapján három vaggon illeti 
Magyarországot. Azok a kereskedők ós ipa-
rosok, akik a macedón forgalomban akarnak 


