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HIREK

jelentette —• néhány kérdésben neon ért
egyet a munkapárttal. Más politikai pártba
nem fog belépni. — A Magyar Távirati Iroda ezzel a kilépéssel kapcsolatosan azt jelenti, hogy illetékes helyről nyert információi szerint az országos nemzeti munkapárt
elnöksége a kilépést megelőző napon elhatározta, hogy ifj. Molnár Viktort a kilépésre felszólítja. Molnár Viktor kilépési szándéka tehát éppen akkor érlelődött meg, a
mikor a munkapárt elnökségének erről a
határozatáról értesült.
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Nem kérem azt se, hogy kezed
óvjon meg engem bármi sebtőt,
— Bár, hitem vesztve, küzdök egyre
'S roskadozom ezer
kereszttől...
Csak add, 'hogy tudjam
rejtegetni
Szivem sebét, ne lássa senki, —
S balsorsomban,

mig vérezem,
Uram,
A harchoz adj erőt nekem!

Uram, nem kérem azt se tőled.
Hogy majd enyém legyen a győzelem;
Elég tudnom: a rám mért sors elöl
Nem is futnék semerre sem ...
Lesújtva, törve, számkivahve,
S eldobva, mint a széttört penge:
Add meg nekem, hogy éltem, alkonyán
Haljak meg küzdve, jó
Atyám!...
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— Zita királyné a 16. huszárezred tulajdonosa. A hivatalos lap vasárnapi száma a
király legfelsőbb kéziratát közli, amelyben
Zita királynét a 16. számú huszárezred t
lajdoűosává nevezte ki. Összes vitéz csapataim — mondja a királynéhoz intézett kéziratában a király — Felséged kinevezésébe©
lássák uj bizonyítékát íhálás hajlandóságotnak és mint eddig, tartsanak ki álllhatársán bízva a Mindenhatóban és igazságom
ügyünkben.
— Miksa főherceg Budapesten. Budapestről telefonálja tudósitónk: Miksa főherceg
szombaton-este Budapestre érkezett, hogy
a király képviseletében jelen legyen a Nemzeti Szalon második háborús kiállításának
megnyitásán.
— Ifj. Molnár Viktor kilépett a munkapártból. Budapestről telefonálja tudósitónk:
Ifj. Molnár Viktor, az olasz-liszkai kerület
országgyűlési képviselője kilépett a munkapártból, mert — amint egy újságírónak ki-

— A közélelmezési tanács. A vá-osban
tudvalevőleg az a hír terjedt el, hagy Szabó
Gyula nem vállalja a közélelmezési tanácsi
tagságot Ez a kir tévedésen alapszik. Szabó
Gyula fölkért bennünket, annak közlésére,
bogy a közélelmezési tanács tagjává való kinevezését elfogadta- — A polgármester dr.
Szalay József főkapitányt kinevezte a közélelmezési tanács tagjává.
— Birtokpolitika és többtermelés. A háború után nagyszabású nemzetgazdasági erőgyiijtő munkának kell következnie. A termelés fokozása és a kiviteli lehetőségek nö
ve lése uj irányokat szabnak birtokpolitikánk
rendszerében. A balkáni államokkal várható
szorosabb gazdasági kapcsolatunk biztató
perspektíváját tárja föl gazdasági életünk
föllendülésének, ha céltudatos és intenzivebb
munkával gazdasági megerősödésünk alapjait megszilárdítjuk. Ezekről a kérdésekről,
amelyek a békére előkészülő feladatoknak
legaktuálisabb problémái közül valók, érdekes, tanulságos és az egész tárgykört felölelő
előadás hangzott el vasárnap délután a városháza közgyűlési termében, akol .a Szabauoktatási Egyesület
meghívására Bizony
László közgazdasági iró teljes kiét órán át,
mindvégig ügyeimet kellően fejtette ki
jövő nemzetgazdasági
programját. "Után;
Baranyai Gyula állami polgári iskolai igazgató vetített képekkel kisért érdekes felolvasása következett a léghajózásról és repülőgépekről. A felolvasást a közönség tetszései fogadta. Az előadások közben a tanítóképző énekkara hazafias dalokat adott elő
Nszády József tanár vezetésével.
— A katonai
felmentések.
Budapestről
jelentik: Ismeretes, hogy Szliágyi Lajos országgyűlési képviselő a képviselőház szerdai
ülésén interpellációt jegyzett be a katonai
íölmentésekkel kapcsolatosan az ausztriai
kedvezmények ügyében. Az interpelláció
alapján báró Hazai Samu honvédelmi miniszter rendeletet bocsátott ki. amelyben
felhatalmazza az összes közigazgatási hatóságokat, hogy a föl mentésre javasolt népfölkelőknek megengedhetik, 'hogy fölmentésü.k elintézéséig polgári foglalkozásukban
maradjanak. Az engedély hat. esetleg tiz
ihétre terjedhet.
— Kitüntetések. A király elrendelte, hogy
Mészáros Károlynak, az 51/2. honvéd tábori
ágyúsezredhez beosztott, a háború tartamára
kinevezett főorvosnak, az ellenség előtt tám<sitott vitéz magatartásáért a dicsérő elismerése tudtul adassék. — Petrán Sándort, a 305.
honvéd gyalogezedhez beosztott 5. honvédgyalogezredbeli századost a német császár u
2. osztályú vaskereszttel tüntette ki. Petrái

az ellenség előtt tanúsított vitéz és eredményteljes magatartásáért megkapta már a 3. osstályu vaskoronarendet és a Signurn Laudis-t.
— Bédy Schwitnmer Rózsa előadása.
Vasárnap este a Tisza-száló nagytermébe©
Bédy Schwimmer Rózsa, a magyarországi
feminista-propaganda egyik lelkes és legagilisaftb vezetője közül két órán át tartó előadásban számolt be a szegedi közönségnek a
háború alatt Amerikában szerzett tapasztalatairól. Az előadás, amely gazdag volt érdekes részletekben, találó vonásokkal festette hallgatóság előtt az amerikai közhangulat©
és arra a konklúzióra jutott, hogy Amerikát
— néhány érdekcsoporttól és egyes sajtóorgánumoktól eltekintve — őszinte békevág.v
hatja á t A z előadó szerint Wilson mindeiidejét a béke ügyének szenteli. Elismerő sz
vakkal szólt Amerika lilberálizmusáról, kultúrájáról és az uj generáció művészi neveléséről. Az előadás a nivós hallgatóság sorá
ban mély hatást tett.
— Bezárják a városi gőzfürdőt és kultúrpalotát a szénhiány miatt A vonalzárlatokból és vaggonhiányból származó szénhiány, ujabb kártékony hatását érezteti Szegeden. A tanács szombati ülésén Bokor Pál
helyettes-polgármester jelentette, hogy a mér.
nöki hivatal jelentése szerint a városi iize
mek szénkészletei a szivattyútelepen és vizmii
telepen szükséges mennyiségek kitételével
ismét fogyóban vannak. A gőzfürdőnek már
csak 7 napra, a kultúrpalotának 10, a vágóhídnak 5-—6, a szivattyútelepnek 50—60 és a
vizmütelepnek 25 napra elegendő a szénkészLete. A városnak van ugyan útban 30 vaggan
szene, de a tescheni vonal1 zárlata miatt ez
nem érkezhet meg. A tanács elhatározta,
hogy a városi fürdőt és a kultúrpalotát a
szénhiányra való tekintettel hétfőtől kezdve
bezáratja, és ezeken a helyeken fön n maradt
szénmennyiséget a vizmütelerphez, szivattyútelephez és a vágóhíd üzeméhez utalja. Ba
logh Károly a kérdéssel kapcsolatosan közötte, hogy a közélelmezési hivatalnak Nagyváradról 25 vaggon barnaszenet ajánlottak
föl. A szén ideszállitva 5 korona 41 fillérbe
kerülne mázsánkint. A tán ács megbízta /
pénzügyi tanácsost a szén megrendelésével.
— Kinevezés. Bereczk Péter és Bózsó István
egészségügyi zászlósokat hadnagyokká nevezte ki a király.
— Árdrágításért letartóztatott milliomos.
A csongrádi járásbíróság az államrendőrség
detektivjeinek közbenjöttével a napokban
letartóztatta Király Béla ceglédi kereskedői
árdrágítás gyanúja miatt. Király Bélát, aki
a háború előtt selyem tenyésztési főfelügyelő
vűitrifflesszi földön ismerik. Azt tartják róla,
hogy milliós vagyonnal rendelkezik. Egy évvel ezelőtt iparengedélyt kapott szalonna és
zsir vásárlására, ezt az engedélyt azonban
eddig nem .használta. Néhány bét előtt Király
fölajánlotta Tolnai Szigfrid budapesti hadseregszállitónak, hogy szalonnát és zsirt vásárol részére. Tolnai az ajánlatot el is fogadta,
mire Király Csenz Imre csongrádi járási főállatorvostól két vaggon szalonnát és egy

