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előtt kezdődött meg a magyar városok kong-
re-szusának egyetemes ülése a váci-utcai Új-
városháza üléstermében. Az egyeteme-s ülésén 
dr. fíárczy István polgármester elnökölt, A 
hatalmas ülésterem szorongásig megtelt a 
kongresszus tagjaival. A kongresszuson meg\ 
jelenték gróf Klebelsberg Kunó és Vargía 
Gyula államtitkárok is. Szegedet a kongresz-
szuson drJSomogyi Szilveszter polgármester 

-Taschler Endre főjegyző és Wirhmer Fülöp 
képviselték. Dr. Barczy István hosszú beszéd-
ben vázolta az okokat, amelyek a polgárság 
szervezését szükségessé teszik és a tömörülés 
céljait. Nem akarunk — mondotta — külön 

országos politikai pártot alakitani, hanem a 

városi polgárság? szervezésével hozzá akarjuk 
juttatni a városokat ahhoz a társadalmi és 
politikai Súlyhoz, amely őket méltán meg-
illeti. Reflektál a szervezkedés ellen elhang-
zott támadásokra!. A városok és a várod pol-
gárság érdekeit a múltban a szervezkedés 
hiánya miatt hanyagolhatták el, Most orszá-

ygosan kell tömöríteni a városi polgárság 

egyetemét, hogy életérdekeit világosan meg-
határozza, akaratát kinyilvánítsa; és gondos-
kodjék annak érvényesítéséről. A kongresszus 
mellé tehát mint uj szervezetnek a Polgár-
szövetségnek felállítását javasolja. Ez a két 

.szervezet mindenkor egymással kapcsolatban 
működnék. A határozati javaslatban ugyan 
nem foglaltak határozottan állást a választó-
jog 'kérdésében, de — mondta Bárczy — a 
városi polgárság érvényesülése és az igazi 
demokrácia megvalósulása egymástól el nem 
választható. Mindahhoz, amit akarunk, a>. 
igazi öukormányzai!] megteremtésével a város 
közigazgatási és pénzügyi felszabadításába®, 
a közgazdaság nekilenditésével, a tisztviselők 
és alkalmazottak és általában a munkások és 

fogyasztók érdekeinek szolgálásávaX, szóval 
nagyszabású szociálpolitikával lehet eljutni. 
A kongresszus a beszédet, nagy tetszéssel fo-
gadta. Lukács (kl'ön nagyváradi polgármes-

ter-helyettes 'kívánja a hiteldentnaiizáció meg-
könnyítését és üdvözli a tömörülést, Dr. 
Mauthner Adorján, a Fogyasztási Szövetke-
zet alelnöke azt kívánja, hogy a városok tö-
mörülése kapcsán a fogyasztási viszonyok 
rendezését i*s vegyék fel programba. 

Wimmer Fülöp, mint Sz'eged város ki-

küldötte, csatlakozott a benyujtott határo^ 

zati javaslathoz. A kongresszus több fel-

szólalás után el is fogadta a határozati ja-

vaslatot és dr. Harrer Ferencet megvá-

lasztotta, alelnöknek. Lukács Ödön nagy-

váradi helyettes-polgármestert pedig titkár-

nak. 

— Egy tengeralattjárón eltűnt szeged' 

tengerésztiszt. Szomorú értesítés érkezett szer-

dán Szegedre a Tóth Péter-családhoz. Az ér-

tesítés a pólai tengerészeti parancsnokságtól 

jött. és azt tartalmazza, hogy Tóth István, 

haditengerészetünk derék ós bátor tisztje, aki 

egy tengeralattjárón másodparancsnoki mi-

nőségben teljesített szolgállatot, hajójával 

együtt nyomtalanul eltűnt. Valószínűnek 

tartják, hogy fogságba került. Az értesítés 

szerint Tóth a tengeralattjárójával március 

30-án indult el és másnatp már jelentés érke-

zett. a tengerészeti hivatalihoz, hogy a. búvár-

hajó eltűnt. A kétségbeesett család érdeklő-

dött a hadügyminisztériumban is, ahonnan 

szintén azt közölték, hogy Tóth, István a leg-

nagyobb Valószínűség szerint fogságba ke-

rült, Tóth István 25 éves és bajtársai .köré-

ben nagy szeretetnek örvendett, A fiatal fre-

gatthadnagy most állott sorba jóba dmagyi ki-

nevezése előtt. Több kitüntetése is volt már, 

melyeket bátor és eredményes magatartásá-

ért kapott, de hogy ,e kitüntetésekkel1 miféle 
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hősi tettekkel szolgált rá, arról még család-

jának sem nyilatkozott, mikor rövid szabad-

ságát itthon töltötte. 

— Előléptetések. Gulácsi Gulácsy József 
és Matuskovich Imre I, honvédgyalogezred-
beli őrnagyot 1917. május 1-ei ranggal alezre-
desekké léptették elő. 

Nagel Manó alezredest, a szegedi hon-

véd pótzászlóalj parancsnokát, ezredessé 

nevezte ki a király. Csiszér hadbiró-száza-

dost, a szegedi dandárbiróság vezetőjét őr-

nagy-hadbiróvá léptették elő. 

— Német gyermekek magyarországi üdü-
lése. Lúgosról jelentik: Dr. Medve Zoltán fő-
ispán kezdeményezésére Krassószörényvár-
megye törvényhatósági bizottsága legutóbb 
megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 
megye területén mintegy ötszáz német biro-
dalmi gyereket fogad el nyári üdülés céljá-
ból. Elhatározta azt is, hogy hasonló mozga-
lom érdekében átir az ország összes törvény-
hatóságaihoz. Krassószörény vármegyében az 
akció lelkes visszhangra talált. A német gyer-
mekek elhelyezésére máris sokan jelentkez-
tek. Az üdülés julius 15-én fog kezdődni. — 
Ugy látszik, hogy a megye érdemes főis-
pánja, dr. Medve Zoltán nem tud a Szegedről 
'kiindult hasonló, országos mozgalomról. 

— Arany ünnepség az uj zsinagógában. 
Az iskolák a kultuszkormány intézkedésére 
Vasárnap délelőtt 11 órakor Arany-ünnepeket 
tartanak. A zsidó iskola 'ünnepe pont 11 óra-
kor kezdődik az uj zsinagógában, ahol Löm 
Immánuel főrabbi prédikál. Az ünnepség 
többi része, szavalás és ének, a zsinagóga 
parkjában, rossz idő esetére-a tornateremben 
fog lefolyni. 

— A Szegedi Stefánia-Szövetség kéri a 
város közönségét, hogy a 28-án felsőközpon-
ton tartandó esecsemőbamutatásra szánt 
pénzbeli, vagy természetbeni szíves adomá-
nyát a szövetség főtitkárához: dr. Turcsányi 
Imre kir. tanácsos, főorvoshoz eljuttatni szí-
veskedjék. Különös kérelemmel fordul a szö-
vetség a gyógyszerész év droguisla-urakhoz, 
hogy csecsemő-ápolási és táplálási adomá-
nyaikkal a szövetség propagandás működését 
támogatni szíveskedjenek:. Az orvos urakat 
kéri a szövetség megbízásából dr. Pártos Zol-
tán, hogy ia bemutatáson résztvenni kívánók 
ebbeli szándékukat e hó 24-éig nála. vagy le-
vél, vagy telefon utján bejelenteni szivesok 
legyenek. 

— A nyugdíjas állami tisztviselők drá-
gasági pótléka. A nyugdíjazott állami- és 
államvasút,i alkalmazottaknak a hálxnn 
okozta drágaság miatt elodázhatlanul kivánt 
segélyezése érdekében a városháza nagy ter-
mébe kitűzött értekezletet csütörtökön dél-
előtt Mikes Gyula elnöklete alatt mintegy 
200 tisztviselő, altiszt, szolga, tanár, tanitó és 
özvegyasszony jelenlétében megtartották. 
Egyhangúlag elfogadták az állami és állam-
vasúti tisztviselők által felsőbb helyre inté-
zendő s az elnök által bemutatott két küldi u-
böző felterjesztés szövegét, amelyben az ér-
dekeltek elviselhetetlenné vált siralmas hely-
zetük részletezése mellett a kormánytól a re-
gebben nyugdíjazott tisztviselők és altisztek 
részére a lakbért, valamennyi alkalmazott ré-
szére pedig mindazoknak a segélyeknek és 
fizetési pótlékoknak legalább .felerészét kérik, 
amelyek az aktiv alkalmazottaknak engedé-
lyeztetni fognak. 

— A Szécsi-bank tulajdonosának szemé-
lyében — min t értesülünk — e hó 15-én vál-

tozás állott be, amennyiben az eddigi tulaj-

donos, <Széesi Ede visszavonult .s a banküz-

letet eddig is részes üzletvezetője, Neu Ernő 

vette át, aki azt Neu Ernő bank- és váltó-

üzlete cég alatt fogja tovább Vezetni. E 

banküzlet eddigi működésével — különöseit a 

kereskedővilágban — sok szimpátiát szerzett 

és miu tán a vezetés a jövőben is ugyanaz ma-

rad s a monarchia egyik legnagyobb pénz-

i 


