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— Zárt ülést tartott a képviselőház. 

Budapestről jelentik: A képviselőház hétfői 

ülésének megkezdése előtt gróf Apponyi Al-

bert és gróf Károlyi Mihály korán reggel 

megjelentek a Ház folyosóján és gróf Appo-

nyi fölvetette azt az eszmét, hogy az ellen-

zék zárt ülést kérjen a legutóbbi külpolitikai 

események megvitatására. Gróf Károlyi he-

lyeselte a tervet. Később megérkezett gróf 

Andrássy Gyula is. A képviselők a képvise-

lőház társalgótermébe mentek, aíhol megálla-

podtak abban, hogy az ellenzék zárt ülést 

kér. Az ellenzék megbízásából Apponyi az 

elnöki szobába ment és közölte az ellenzék 

kérelmét gróf Tisza István miniszterelnökkel 

A miniszterelnök a zárt ülés tervéihez nem 
járult hozzá és sürgős interpellációt vagy 

pedig napirend előtti felszólalást javasolt. 

Az ellenzék nem akart lemondani tervéről és 

a folyosón mindjárt körözték is a zárt ülést 

kérő ivet, amelyhez ötven aláírás szükséges. 

Később a kormány és az ellenzék mégis 

megállapodott a zárt ülésre nézve, amely 

este hat óráig tartott. A zári iî ésen történ-

tekről természetesen nem számolhatunk be. 

A nyilt ülésről a következőket telefonálja 

fővárosi tudósitónk: Szász Károly elnök 

negyed tizenkettő után öt perccel nyitotta 

meg az illést. Bemutatta ifjabb Molnár Viktor 

levelét, melyben véderőbizottsági tagságáról 

lemond. Bemutatta azután a főrendiház el-

nökének átiratát a főrendiház által elfoga-

dott törvényjavaslatokról, amelyeket szen-

tesítés céljából a király elé terjesztenek. — 

Következett a napirend első pontja, a kivé-

teles intézkedésekre vonatkozó törvényja-

vaslat harmadszori olvasása. Azután áttér-

tek a hősök emlékére vonatkozó törvény-

javaslat általános tárgyalásának folytatásá-

ra. Juriga Nándor azt fejtegeti, hogy ebben 

a hboruban a katonák nemzetiségi különbség 

nélkül teljesítették kötelességüket és vala-

mennyien ihősök voltak. A béke a íháboru 

előtt nem kellett senkinek, s el kellett jönnie 

a háborúnak, hogy. az emberiség megtanul 

jon vágyakozni a béke után. Juriga beszéde 

után gróf Apponyi Albert benyújtotta az öt-

ven aláírással ellátott zárt ülést kérő ivet. 

Az elnök megállapította, hogy minden aláiró 

jelen van, mire a zárt ülést elrendelte. — 

Két órakor az elnök szünetet rendelt el. 

Majd négy órakor folytatták a zárt ülést, 

amely este hat óráig tartott. Ezután hang-

zottak el a képviselőházban a nyilatkozatok 

a búvárhajó-harc ügyében, amelyekről la-

punk más helyén bő tudósításban számolunk 

be. Majd gróf Bethlen István indítványa kö-

vetkezett arról, ihogy a Ház a jövőben dél-

után 3-tól 9 óráig tartson ülést. A Ház a 

keddi ülésen határoz az indítvány sorsa fe-

lett. Ezután folytatták a napirendi vitát. 

Ábrahám Dezső dicsőíti a magyar katoná-

kat és javaslatot nyújtott be a rokkantak és 

özvegyek ellátásáról. Ugrón Gábor, Giess-
wein Sándor szintén javaslatot nyújtottak 

he, hogy a rokkantakról - a homeested-rend-

szer szerint gondoskodjanak. Az elnök a vi-

tát félbeszakitotta és ,az ülést este nyolc óra-

kor berekesztette. 

— Vilmos császár Pösiyénben Ferdinánd 
cárnál. Berlinből jelentik: Vilmos császár na-
gyobb kísérettel Pöstyénbe utazott február 
3-án, hogy a gyógykezelés miatt ott tartóz-
kodó Ferdinánd bolgár királyt meglátogassa. 
A császárt Gancsev ezredes, 'bolgár katonai 
meghatalmazott is elkísérte. A mikor a csá-
szár a pályaudvarról a szállába hajtatott, a 
nép rajongó lelkesedéssel üdvözölte. A hotel 

halljában a hatóságok vezetői, a fürdőigaz-
gaitóság s nagyszámú lábadozó magyar, ési 
osztrák tiszt gyűlt össze. A .császár többeket 
megszólított, gróf Tisza iLajost, a miniszter-
elnök testvérét is. Ezután a bolgár király 
lakosztályába ment, Ferdinánd király testvé-
rével, Fülöp szász-kóburg-gótai herceggel az 
ajtóban, fogadta és szívélyesen üdvözölte a 
császárt, A két uralkodó több óra. hosszat ta-
nácskozott négyszemközt. Ezután a szálló 
nagytermében estebéd i'&E, amelyen mind a 
két uralkodó kísérete résztvett. Vilmos csá-
szár a bolgár király és Fülöp herceg között 
ült, a kit a fekete sas-remddél tüntetett ki.'Est-
ebéd után bemutatták a császárnak a magyar 
vöröskeresztes hölgyeket és urakat, A császár 
irányszöget vert a Vörös Kereszt javára u 
iagyar korona képmásába. Késő este elbú-

csúzott a császár és visszatért a na gyfőh a di-
sz állásra. 

— Küldöttség a Balkán Akadémia ügyé-

ben. Megi tuk már, hogy a Balkán Akadémia 

felállításához szükséges állami támogatást 

küldöttségileg fogja kérni Szeged a közokta-

tásügyi és kereskedelmi minisztertől, A kül-

döttség, amelynek tagjait dr. Somogyi Szil 

veszter polgármester liivta meg a közgyűlés 

fölhatalmazása alapján, a kedden délelőtt 10 

órakor induló gyorsvonattal utazik föl /Buda-

pestre. A kultuszminiszter szerdán délben 12 

órakor fogadja a küldöttséget az országiház-

ban levő hivatalos termében. A küldöttséget 

dr. Cicatricis Lajos (főispán vezeti a minisz-

terhez és tagjai lesznek dr. Somogyi Szilvesz-

ter polgármesteren és dr. Gaal Endre taná-

csoson kiviil gróf Teleky Pál, iScback Béla, 

dr Kelemen Béla, dr. Rósa Izsó, Aczél iGéza, 

dr. Becsey Károly, Donavell János, dr. Kószó 

István, Koós Elemér, Nyáry György, Pásztói-

József, Szarvady Lajos, Szász Ernő, dr. To-

uelli íSándor, Tóth József, Várhelyi József, 

Weiner Miksa és Wimmer Fülöp. 

— A negyedik pótszemle. A 26—45 éves 
nópfölkelők negyedik pótszemlére való jelent-
kezése szerdán kezdődik Szegeden. Szerdán 
az 1891 ós 1890-es évfolyamú népfölkelők je-
lentkeznek és azt követő napok mindegyikén 
két-két évfolyam. Az összeíráson mindenki 
megjelenni tartozik, aki jelenleg nem 'teljesít 
katonai szolgálatot. A népfölkelési bemutató-
szemlék megtartásának ideje még nincs meg-
határozva. 

— Kitüntetés. Beck Dezső, a 46. gyalog-
ezred zászlósa, Beck Antal szőregi kereskedő 
fia, aki egy éve az olasz harctéren teljesít szol -
giálatot az ellienség*előtt rövid időn belül ismé-
telten tanúsított bátor és vitéz magatartásá-
ért egyszerre három kitüntetésben részesült, 
az első és másodosztályú ezüst, valamint a 
bronz vitézségi érmet kapta. 

— A Lloyd a városi hadikölcsönjcgyzé-

aekért. A város 12 millió korona értékű hadi-

kölcsönjegyzését tudvalevőleg kizárólag a 

Pesti 'Magy. Keresk. Banknál helyezte el. Ezt 

a Lloyd kereskedelmi bizottságának legutóbbi 

ülésén mint, a szegedi (pénzintézetekre sérel-

mes dolgot adták elő, amire a bizottság el-

határozta, hogy ebben az ügyben átirattal 

fordul a tanácsihoz. Az átirat már el is ment 

és a következő: 

— Társulatunk kereskedelmi bizottsága 
legutóbbi értekezletén foglalkozott a szegedi 

pénzintézetek azon sérelmével, hogy a tanács 
a Szeged város által az öt magyar hadiköl-
csönre jegyzett teljes összeget egy pénzinté-
zetnél helyezte el. A bizottság a sérelmet in-
dokoltnak találta, mert tudvalevő, hogy a 
helybeli intézetek nemesen versenyeztek a 
hadikölesönjegyzések terén az erkölcsi siker-
ért és mindannyian figyelemre méltó, szép 
eredményt értek el, továbbá bizonyára mind-
annyian tudják a tekintetes tanácsnak azo-
kat ia feltételeket biztosítani, amelyeket meg-
követel. A bizottság egyhangú határozata 
folytán azon kérelemmel járulunk a tekinte-
tes Tanács elé, fentiek alapján méltóztassék 
odakatni, hogy esetleges jövőbeli kiboceájtá-
lsoknál jegyzését a helybeli pénzintézetek kö-
zött alaptőkéjük arányában felosztani szíves-
kedjék. Végül még az a kérelmünk, méltóz-
tassék a főispáni hivatalnál is interveniálni, 
hogy amennyiben lehetséges, az ott. jegyzett 
összegek .is arányosan osztassanak fel. Szege-
den, 1917. január. 

— Dr. Angyal Pál Szegeden. Mint már 
jeleztük is, a modern magyar büntetőjog 
egyik legkiválóbb erőssége, a fiatalkorunk 
ügyeinek legalaposabb ismerője, a budapesti 
egyetem nagyhírű tanára, dr. Angyal Pál e 
hó 11-én vasárnap Szegedre érkezik, hogy 
napon délután a városháza közgyűlési ter-
mében előadást tartson, a gyermeki tanúval-
lomások megbízhatóságáról, amely kérdésnek 
főként büntető perjogi szempontból van nagy 
jelentősége, de beható tanulmányozásra ad al-
kalmat lélektani és pedagógiai szempontból is 
Az előadás iránt, melyet egyébként a Magyal 
Gyermektanulmányi Társaság rendez, vára-
muk müveit köreiben máris nagy érdeklődés 
mutatkozik s előreláthatólag fényes erkölcsi 
sikert fog eredményezni. Belépő dij nincs, a 
vezetőség minden érdeklődőt szívesen lát és 
megjelenésüket kéri. 

— Az országos vízügyi műszaki tanács 
A földimivelésiigyi miniszter Reök Iván ny. 
műszaki tanácsos, országgyűlési képviselőt 
az 1917—1919. évek tartamára az országos 
vízügyi műszaki tanács tagjává nevezte ki. 

— Megérkezett a kukoricaliszt. A Hadi-
termény részvénytársaság szegedi kirendelt-
sége értesítette a város hatóságát, hogy a 
kiutalt öt vaggon kukoricaliszt megérkezett. 
A város a kukoricalisztet 62 fillérért kapja 
•és az önköltség hozzászámitásával, 64 fillér-
ért adja a kereskedőknek, akik viszont 70 
fillért számit hatnak egy kilogramm kukorica-
lisztért. — Csütörtökön az ármegállapitó bi-
zottság ülésezni fog. Az ülésen megállapítják 
a kukoricakenyér árát. A tiz százalékos ku-
koricakenyér árusítását még ebben a hónap-
ban megkezdik. Azokra a háztartásokra azon-
ban,, amelyek elég liszttel rendelkeznek, ez az 
uj rend nem vonatkozik. 

— Tanulmányozzák Szeged közélelme-
zési rendszerét. Vác hatósága élelmezési biz-
tosát kiküldte több nagyobb város közélelme-
zési szervezetének "tanulmányozására. A köz-
élelmezési biztos hétfőn Szegedre érkezett. 
Megérkezése után fölkereste Balogh Károlyt, 
aki megismertette vele a közélelmezés itteni 
rendszerét. 

— A csongrádi járási főállatorvos fel-

függesztése. Megittuk, hogy Király Béla ceg-

lédi kereskedőt árdrágítás miatt letartóztat-

ták és a szegedi királyi ügyészség fogházába 

beszállították. Az államrendőrségi detektívek, 

akik ebben az ügyben a nyomozást folytat-

ták, megállapitották, hogy a ceglédi keres-

kedő a zsirt és szalonnát Gsenz Imre cscm-

'grádi járási főállatorvostól vásárolta, akinek 

a vásárolt élelmiszerekért ötvenezer koronát 

fizetett. Kiderült, hogy a főállatorvos, mint 

köztisztviselő, nagyszabású üzérkedést folyta-

tott, ajánlatot tett Csongrádnak száz mázsa 

szalonna és ötven mázsa zsir szállítására 

makszmális árban és ezért rendelkezésére bo-


