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A politika lekerült a napirendről 

(Saját tudósitónktól.) A zajosnak, sőt vi-

harosnak is ígérkező juniusi közgyűlés 

aránylag gyorsan pergett a rekkenő hőség-

ben. Telt ház volt,, aminél teltebb csak a szín-

házban adódik. A karzatok a. szokatlanul tik-

kasztó juniusi délutánon jobban látogatottak, 

mint a leghidegebb januárban. Ide nem a 

kacér és ledér politika csábította az embe-

reket. Magántisztviselők érdeklődtek hogy si-

kerűin i fog-e Szegedről országos mozgalmat 

kezdeményezni érdekükben, dijnokok, végre-

hajtók várták epedve, hogy fölehbezésnk 

ügyében miként dönt a közgyűlés. A karzati 

közönség sorában sok. volt ez alkalommal a 

nő, a< középső karzaton jelen volt, aki legfőbb 

joggal jegyzi a feministák szegedinegyesüle-

tét, aki Szegeden, legtöbb munkást közvetít és 

egyike azoknak a vitéz szegedi főtiszteknek, 

akiknek mellét a legszebb kitüntetések ékesí-

tik. 

A városatyák legtöbbje már tudta, ami-

kor feljött, hogy a politikai tartal'mu inditvá. 

nyokat viszavonták, Szinte meigkönnyebbül-

ve beszéltek az „okos" dologról, mindenki 

örült, hogy megszabadult a közgyűlés a 

meddő és időszerűtlen politikai vitától, A két-

ségtelen sikert hosszas tárgyalások előzték 

meg. Szerda délre azután meghívta hivata-

liéba Somogyi Szilveszter polgármester dr. 

Cser6 Edét és Wimmer Fülöpöt, akiik az 

egyik indítvány aláírói közül valók, Szász 

Ernőt, aki elsőnek nyújtott be politikai ten-

denciájú indítványt, dr. Becsey Károlyt és 

dr. Koszó Istvánt. A polgármester tudvalevő-

leg azt célozta, hogy mindlakét indítványt 

visszavonják. Miután a kormánypárt két sze-

gedi vezére, Becsey és Kószó is kijelentették, 

hogy Szász indítványát mia még időszerűtlen-

nek tartják, Szász — nagyon helyesen — in-

dítványát visszavonta. Erre a megjelent el-

lenzéki vezérek, Cserő és Wimmer is, kije-

lentették, hogy indítványukat ők is vissza-

vonják, ugy a maguk, mint a többi aláiró 

nevében, 

— Az időjárás. Meleg idő várható> el-
vétve inkább csak nyugaton zivataros 

esőkkel 

PROGNÓZIS: Meleg, elvétve csapa-

dék, zivatarok. Déli hőmérséklet 28.0 fok 

Celsius. 

— Miksa főherceg házassága. Bécsből 
jelentik: Miksa főherceg a király engedélyé-
vel eljegyezte Hahenlohe-SchiUingfürst Kon-
rád herceg első főudvarmester második le-
ányát Francisikát, 

— Pallavicini Bécsben. Bécsből jelentik: 
örgróíf Pallavicini György miniszterelnök-

régi államtitkár szerdán reggel Bécsbe érke-

zett, ahol a Magyar Házban szállott meg. 

— Herihy és Banfield a király előtt. 

Bécsiből jelentik: A király szerdán 'haditen-

gerész-etünk két elismert hősét, Horthy sor-

hajókapitányt, a Novara parancsnokát és 

Banfield sorhajóhadnagyot, tábori pilótát, 

külön kihallgatáson fogadta. 

— Szegedi főtisztviselők kitüntetése. A 
hivatalos l ap legutolsó száma közli, hogy a 
király Vigyázó István főfelügyelő, szegedi 
jizletvezető-helyet test a királyi tanácsosi 

címmel tütette ki. Vigyázó az államvasutak 
egyik legkiválóbb főtisztviselője és mint a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet alelnöke 
a szegedi közéletben is szerepet játszik. Az 
uj királyi tanácsost megérdemelt kitüntetése 
atka Imából számosan üdvözölték. — Schul-
telsz Lajos, a Duna gőzhajózási Társaság fő-
felügyelője, aki április 6-án ünnepelte 50 éves 
szolgálati jubileumát, érdemei elismeréséül 
megkapta a Ferenc József-rend lovagke-
resztjét. A jói megérdemelt legfelsőbb kitün-
tetés ünnepélyes átadásának ideje még nincs 
meghatározva, 

— A jövő Lengyelország miniszterelnöke. 
A Kölnische Zeitung jelenti, hogy lembergi 
jó forrásból eredő értesülés szerint a lengyel 
királyság miniszterelnöki állására Lubomirs-
ki Zdislaw herceg van tervbe véve. Abban 
az esetben, ba ő nem fogadja el az állást, 
gróf Tarnowski Ádám, a monarchia volt 
waschingtoni nagykövete lesz a lengyelek 
miniszterelnöke, Tarnowski már régebben 
Varsóban tartózkodik .ós ott élénken részt 
vesz a politikai életben, 

— Kitüntetés. Szilcs Lajos 5. honvéd gya-
logezredben népfölkelőt az ellenség előtt tanú 
sitott vitéz magatartása elismeréséül a 2. osz-
tályú vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Kilépés a munkapártból. Budapestről 

tudósítónk telefonálja: Ossoinac András 

Fiume országgyűlési képviselője kilépett a 

munkapártból, á 

— A tisztviselők beszerzési csoportja 
megkezdi működését. A szegedi tisztviselők 
és alkalmazottak, mint jelentettük, vasárnap 
megalakitottk beszerzési csoportjukat. A 
beszerzési csoportnak, az a célja, hogy az 
életszükséglet! cikkekkel önköltségi áron lás-
sa el a tagokat. Másik előnye a szervezke-
désnek az, hogy a kormány félmillió kamat-
mentes kölcsönt helyezett kilátásba, ami le-
hetővé teszi, hogy a beszerzési csopört ré-
szére aiz élelmiszereket nagyobb mennyiség-
ben — és igy olcsóbban — szerezhessék be. 
A beszerzési csoport tagjai kedden délután 
értekezletet tartottak, amelyen kimondották, 
hogy a szegedi tisztviselők és alkalmazottak 
beszerzési csoportjai megalakul. A beszerzési 
csoport elnökévé Tőrös Sándor királyi taná-
csos, pénzügyigazgatót, ügyvezető igazgató-
jává Sándor Ignácot választották meg. Az 
értekezlet megbízta az elnökséget, hogy fel-
iratot intézzen a kormányhoz az államsegély 
kiutalására. A beszerzési csoport hivatalos 
helyisége egyelőre a Demkében lesz, de szó 
van arról, hogy később — mint a városi köz-
élelmezési hivatal egyik osztályú — a belvá-
rosi elemi iskolában folytassa működését, 

— A gyöngyösi tüzkárosultaknak. Hoff-
mamn János 10 koronát küldött, a Dél Ma-
gyarország kiadóhivatalába a gyöngyösi 

tüzkárosiultalki javára. A pénzt rendeltetési 

helyére juttatjuk. 

— Az ujszegedi katonanap. Az ujszegedi 
Erzsébet ligetben julius 1-én a hadiözvegyek 
és árvák javára rendezendő katonanapra ed-
dig a következő adományok érkeztek Gyar-
mati János rendőrtiszt, bizottsági, pénztáros-
hoz: Back-malom r.-t. 500, vágóhídi felügye-
lőség 300, Eisáer Igná/cz, Hoffmanu János 
1.0—10, Jójárt Istvánná 100, Gyarmati János 
gyűjtése 300 korona. Természetbeni adomá-
nyok: Zsémbery Károly, Horváth István és 
Szabó István nagyabb mennyiségű virágot, 
egyik belvárosi cipőüzlet 2 pár gyermekci-
pőt, egyik étterem-tulajdonos pezsgőt és bort 
ajánlott fel. Ugy a pénzbeli, mint a termé-
szetbeni adományokat Gyarmati János rend-
őrtiszt, bizottsági pénztároshoz (Városháza 
földszint 7) kell küldeni. A julius 1-i nép-
ünnepély olyan programmal nyújt a közön-
ségnek, amilyen még Szegeden egyáltalán 
nem volt és a közönségnek valódi műélvezet-
ben is lesz része, 

— Egyházi célokra olaj érkezik Olasz-
országból, A Magyar Kurír jelenti: Ez idén a 
középeurópai hatalmak nem mindenütt jut-
hattak olajhoz és igy a nagycsütörtökön szo-
kásos háromféle olajszentelést több püspök! 
székhelyen nem tarthatták meg. A magyar 
püspöki kar a pápát kérte fel, eszközölné ki 
az egyjbázi célokra szükséges olajat. Annak 
idején jelentettük, hogy az olaszok akadályo-
kat gördítettek az olaj szállítása elé, a pápá-
nak azonban sikerült most ezeket a mester-
ségesen támasztott nehézségeket, leküzdenie 
és az általa küldött olaj a bécsi nnneiatara-
utpán Magyarországba is megérkezett, ahol 
a budapesti központi papnevelő intézetben 
kerül szétosztásra. Az olajszentelés szertar-
tását azokon a püspöki székhelyeken, ahol 
elmaradt, most pótlólag fogják megtartani. 

— A vonatból kidobott kalauz, Temesvárról 
jelentik: Ardelán Péter katona Aninán jegy 
nélkül felszállt az Oravicabányára induló 
vonatra. A jegyvizsgálatnál Grossz Mihály 
vasúti kalauz a jegyet kérte a katonától és 
meg akarta bírságolni. Ardelán erre, amikor 
a vonat Gerlistye állomás felé tartott, a vas-
úti alagiutjban kidobta a vonatból.-íA kalauz 
nekilökődött az alagút falának és onnan a 
vonat kerekei alá került, amelyek agyon-
gázolták. A gyilkos katonát a csendőrök a 
szegedi honvédhadosztály bíróság fogházába 
szállitották. 

— Csalás cukorjegyekkel. Budapestről 
jelentik: A főváros közélelmezési hivatalát 

a Cukorközpont bizalmasan értesítette, hogy 

fővárosi fiiszerkereskedők százezer hamis 

cukorjegyet hoztak forgalomba. A rendőrség 

az ügyben megindította a nyomozást, A de-

tektívek megllapitották, hogy egy fővárosi 

nyomda félmillió hamis utalványt készített, 

Az utalványokat kávéházakban és más helye-

ken jó pénzen megvásárolták. A hamis utal-

ványok segítségével cukorcsempészéét is foly-

tattak, amivel néhány ezer mázsa cukorral 

károsították meg a főváros közönségét. A 

cukrot főleg galíciai kereskedők csempészték 

ki Galíciáiba és Ausztriába, A nyomozást 

Sándor László rendőrtanácsos vezeti, aki 

negyven füszerkereskedőt idézett be kihall-

gatásra. 

— Az Unió biztosító közgyűlése. Az Unió 
Élet- és Gyermekbiztositó intézet m. sz. teg-
nap tartotta 54-ik rendes közgyűlését. A köz-
gyűlés dr. Vázsonyi Vilmost, miniszterré tör-
tént kinevezése alkalmából melegen üdvözöl-
te. A mérleget és jelentést elfogadták és a 
felmentvényeket megadták. A díjbevétel a 
6l4.4SS.b8 K viszont biz tositsi dij levonása 
után 2,667.870.99, a kamatjövedelem viszont 
1.382.006.68 K, a kiűzetés pedig 2.574.087,55 K 
volt, A viszontbiztosított rész levonása után 
saját számlára maradt 51,746.627.85 K biztosi-
tási állománnyal szemben elsőrendű értékben 
elhelyezett 27,316.436.84 díjtartalék és 428,112 
K 11 fillér egyéb tartalékok állanak rendel-
kezésre. 

- Leszállított árban; Női ós leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint 
Reményiné Feldmann Sár i női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— A makói állami főgimnáziummal kapcso-
latos és 164 tanulóra berendezett D. M. K. E. 
Diákotthonba 1917—18. tanévre felvétetnek 
gimnáziumi, esetleg elemi iskolai tanulók. 
Ellátási dij évi 600 korona, amely havi 50 ko-
nás részletékben is fizethető. Ezenkívül a 
nagy drágaság idején havi 10 korona drága-
sági pótlék. Kedvezményes helyek. Felvételi 
diij 40 korona, Bélyegtelen kórvények julius 
10-ig a felügyelő-bizottsághoz küldendők. 
Tájékoztatót küld az igazga tó . 


