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A református egyházközség 
közgyűlése, 

A reformálná egyházközség vasárnap 

délelőtt tartotta mag ez évi rendes közgyű-

lését a református székház tanácstermében. 

A közgyűlés képén nagyon meglátszott á 

háború, leginMbb <a szavazati joggal biró 

asszonyok voltak jelen, de a férfiak közül is 

sokan, többnyire egyenruhában. Bereczk 

Sándor lelkész terjesztette elő a közgyűlésen 

évi jelentését, amelynek kapcsán a közgyűlés 

jóváhagyta a presbitérium mult évi határo-

zatait és különös örömmel vette tudomásul, 

hogy az egyházközséghez lelki ellátásra csar 

tolt tizenikét községben a háborús nehézsé-

gek ellenére is tovább foly t a bel misszió 

munkája. 

Az elnöki jelentések után az egyház-

község elfogadta néhai Dávid Mihály debre-

ceni igazgaté-fanitó hősi halált halt fiának 

ifjabb Dávid Mihálynak, az egyházközség 

közszeretetben állott vezető-twn Hójának em-

lékére tett alapítványát és az alapítványt 

tevő özvegyének köszönetet mondott. Majd 

a három évenkint újra választandó gondnoki 

'kart; választotta ismét meg eddigi tisztsége-

ikre az egyházközség. Főgondnokká Polgár 

László földbirtokost, aki már 30 év óta viseli 

ezt a szép tisztséget és pedig épp azzal a lel-

kes odaadással most életének őszén, mint 

nyarán, amikor akkori lelkészelnök társával, 

Varga Pállal rekonstruálták a hullámsírba 

dőlt egyházközségiét, A szeretetnek spontán 

megnyilatkozása volt az egyhangúi válasz-

tás, amely ugy neki, nxint a tisztére újra 

megválasztott Somiyódy István ítélőtáblai 

bírónak, egyházi gondnoknak, részéül jutott. 

Utóbbiban mindig lelkes, buzgó támogatóra 

talált az egyházkormányzásbau sokszor 

miegfáradott lő gondnok s különben is beírta 

nevét az egyház történetébe, mert a felépí-

tett egyházi palota eszméjét ő vetette fel s a 

megvalósítást az ő nagy energiája vitte is 

keresztül. Végül a néhai Veress Károly kú-

riai biró elhalálozásával megürült p reze biteri 

tisztet töltötték be, még pedig az egyház 

pénzkezelőjével, Miskolczy Gyulával, 

Az egyházközség közgyűlése abban -a 

boldogító reményben oszlott széjjel, hogy az 

ez év őszén tartandó egyházközségi díszköz-

gyűlésen, amelyen a reformáció négyszáz-

éves évfordulójának szentel ünnepet, már 

részt vehetnek azok is, akik most hiányoztak 

s az ünnep hálaadás lesz egyben a béke győ-

zelméért is, 

— időjárás. Lényegtelen hőváltozás és 

helyónkmi zivataros esők várhatók. 

PROGNÓZIS: Meleg, elvétve csapa-

dék, zivptafpk, Déli hőmérséklet 22.8 

fok Celsius* . . . 

— A oolgár miniszterelnök Becsben. 
Bécsből jelentik: Radoszlavov bolgár minisz-
terelnök vasárnap délelőtt Berlinből rövid 
tartózkodásra Bécsibe érkezett* 

— Fejedelmi veudégek a királynál. Bécs-
ből jelentik: Ernő Ágost herceg és Thura 
eumberlandi hercegnő, valaimnt Frigyes 
Ferenc és Alexandra, a mecklenburg-schwe-
júpj tviyyhercegi pár szcnribat este- Gmun-
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denhől Bécsbe érkezett, hogy az uralkodó 
P á r ná 1 ti szt ele g j en. 

— A gazdák országos gyűlése. Budapest-

ről jelentik: Vasárnap délelőtt a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének köz-

pontja nagygyűlést tartott. A gyűlésen Ru-
biné.k Gyula határozati javaslatot terjesz-

tett elő a gabonaárak fölemelésérői és a 

közszükségleti ipari cikkek árainak makszi-

inálásáról. Kiváltják még, liogy a kenyér-

liszt ára ne változzék, ellenben a finom liszt-

nemiiök megdrágittassanak, a malmok őr-

lési dija mérsékel tessék, a városok árdágitó 

iisztközvetitése megszűnjék és a gabona-

forgalmat korlátozó rendelkezések meg-

szűnjenek. A nagygyűlés a határozati ja-

vaslatot elfogadta és Osztrohicki MMós in-

dítványára elhatározta, hogy a mezőgazda-

sági érdekképviselet törvényhozási utón való 

szervezésére mozgalmat indít, A nagygyű-

lésen gróf Zselénszki Róbert éles támadást 

intézett az uj kormányrendszer és a szocia-

listák ellen. Hangoztatta, hogy a most.fel-

színen levő áramlatokkal szem-bén a gazdh-

közöns,égnek minél tömörebb sorokban kell 

állást foglalni. 

— Szegedi iparos kitüntetése. A király 
Schaffer Mártont, a Szegedi Bőripari Szö-
vetkezet -elnökét, mint a hivatalos lap vasár-
napi száma közli, ipari téren szerzett érde-
mei elismeréseül a koronás arany érdem-
kereszttel tüntette ki. Sehaffer Márton, aki 
megialaikulása óta elnöke a Bőripari Szövet-
kezetnek, '25 éVes működése alatt kiváló ér-
demeket szerzett a szövetkezet fejlesztése 
körül és a szegedi iparosságnak kitűnő szol-
gálatokat tett, 

— A katonaképviselők szabadságolása. 
A- Magyar Ttidósitó illetékes helyről nyert 
felhatalmazás alapján jelenti, hogy -az or-
szággyűlés katonai szolgálatot teljesítő tag-
jainak szabadságidejét, további intézkedésig 
meghosszabbították, 

—- Kitüntetés, a hivatalos iap legutóbbi 
száma közli, hogy Zwack Jenő 1. honvéd lo-
vas tüzérosztálybeli hadnagynak az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz magatartása 
elismeréseül .a legfelső dicsérő elismerés a 
kardok egyidejű adományozása mellett tud-
tul adatott. 

— Nem emelik a liszt árat. Vasárnap dél-

után Aczél Géza elnöklésével és Balogh Ká-

roly tanácsos részvételével együttes értekez-

letet tartottak a Lloydbau a lisztkereskedők 

és a- kiskereskedők képviselői. A kereskedők 

egyhangúlag a mai lisztárak ferin tartása 

mellett voltak, ellenben azt kérték Baloglh-

tól, hogy a zsákkezelés körül eddig fennál-

lott áldatlan rendszert, amely őket érzéke-

nyen sújtja, változtassa meg. Balogh erre 

hajlandónak nyilatkozott és ibeható tanács-

kozás után meg is állapodtak az uj rendben. 

Eszerint minden kiskereskedő -annak a nagy-

kereskedőnek viszi vissza a -zsákot, amely-

től kapta, persze malomképes állapotban. A 

nagykereskedők egy központi gyűjtőhelyre 

továbbítják a zsákokat, amelyekért 6 koro-

nát kell fizetni és a. visszaváltásnál 5.40 ko-

ronát adnak értük. Az uj rendszerről legkö-

zelebb megjelenik a- szegedi közélelmezési 

hivatal rendelete. Tanácskoztak még a jövő 

évi rendszerről, ennek azonban előkészítés 

jellege volt. Előterjesztett panaszokra Ba-

logh tanácsos megígérte, hogy a liszthiva-

tal vezetésében a leghatékonyabban fogja 

érvényesíteni az egyenlő és igazságos elbá-

nás elvét, 
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— Nyugdijat a városi üzemek alkalma-
zottainak. Újlaki Antal lapszerkesztő, törvény-
hatósági. bizottsági tag indítványt adott be 
a közgyűléshez, hogy a városi ipari üzemek 
alkalmazottainak nyugdij-kérdését rendezze. 
Az indítvány igy szól: Tekintetes Tanács! 
Tisztelettel kérem a tekintetes Tanácsot, 
hogy a juniusi közgyűlés elé a- következő in-
dítványt méltóztassék előterjeszteni: Szeged 
szab. kir. város őszes ipari üzemeinél, mint 
a szivattyútelep, vízvezetéki üzem. vágóhíd, 
gőzfürdő stb. üzemeknél több olyan alkal-
mazott van, aki a- legnagyobb bizonytalan-
ságban végzi munkáját, mert évek hosszú 
során nem vették fel a nyitgdijsztírrezaibe. 
Vannak olyan alkalmazottak is, akik meg-
öregedtek a város szolgálatában -a bizonyta-
lan egzisztenciáknak azzal a bizonytalan és 
keserű érzésével, hogy az erejüket kiihasz-
nálja ugyan a város, de -aggságnkhan eldob-
ja, mint. a kifacsart citromot. Legföljebb 
megalázó kunyorál ások után vet nekik agy 
kis kegydijat, amely fél esztendei tengődésre 
-elég. Tisztelettel indítványozom, hogy eze-
ket a városi alkalmazottakat a városnál eb 
töltött éveik beszámításával -szintén vegyék 
föl a nyugd!jszervezet.be és ezáltal adja meg 
nekik a város azt a tudatot, hogy az ország 
egyik legelső elkölesi testületénél szolgálnak, 
amely egyforma igazsággal intézi a sorsát a 
legutolsó és legszegényebb alkalmazottjának 
is. — Az indítvány igazságos intenciója bi-
zonyára méltánylásra talál. 

— Köze! 900,000 koronát jegyeztek hadi-

kölcsönre a Korzó-moziban. A Korzó-mozt 

hadikölcsön-napjai szép eredménnyel zárul-

tak. Péteken, szombaton és vasárnap jegyez-

tek a Korzó-moziban a h adikölcsön re. Vasár-

nap este Zadmvecz István alsóvárosi gva-v-

diáii mondott tartalmas és lendületes beszé-

det a hadi'sölc&önröl. A három napon a mo-

ziban összesen 854.700 koronát jegyeztek ha. 

dikölesönre. 

— Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés vasárnap, 17-én délelőtt tartja meg 
Budapesten évi rendes közgyűlését. Kívána-
tos, Ihogy e közgyűlésen a tagok minél na-
gyobb számban jelenjenek meg. Az elnök-
ség által kieszközölt kedvezményes vasúti 
jegyek váltására jogosító igazolványokat 
Vermes Zsigmondnál, az QMÍKE. -szegedi ke-
rületi titkáránál szerezhetik be kizárólag -az 
GMK,E- tagjai a Lloyd társulat helyiségében 
naponkint 2—3 óra közt. 

— Esperantó gyűlés Paiicson. Wekerle 
József szabadkai szerkesztő ós Konya Lajos 
tanár meghívására a Szegedi Esperantó Kör 
közreműködésével vasárnap a szabadkai es-
perantisták alakuló ülést tartottak Paiicson. 
Az ülést Szalay Mátyás szabadkai rendőr-
főkapitány nyitotta meg szép szavakkal 
nagyszámú hallgatóság előtt. 

— iskolai hangverseny. A városi zeneiskola 
vasárnap délelőtt a városi főgimnázium 
dísztermében -sikérült iskolai hangversenyt 
tartott nagyszámú közönség jelenlétében. A 
kitűnő zeneiskola harmadik iskolai -hang-
versenyének szereplői szép készültségnek ad-
ták tanújelét. Zongora, hegedű és ón-ekszá-
anok voltak a műsoron. Kain Kató ós Liszkay 
iSári zongorajátékukban fejlett technikájúik-
kal és ritmikai érzékükkel tűntek ki. A 
hangversenyt a női kardal hatásos szerep-
lése fejezte be, 

— Az egységes biró! és ügyvédi vizsgá-
lat könnyítése. A hivatalos lap vasárnapi száma 
rendeletet közöl az egységes (birói és ügyvédi 
vizsgálatra bocsátáshoz, valamint az ítélő-
táblai és az ügyvédi képesítéshez és a királyi 
közjegyzői helyettesi alkalmazáshoz megkí-
vánt gyakorlat tekintetében a háború követ-
keztében szükséges könnyítésekről. A rende-
let szerint a szükséges három évi joggya-
korlat idejébe egész terjedelmében be kell 
számítani azt az időt, amelyet a ieleatkező 


