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Xelemen &éla Szeged és Gsongrád~megye 
főispánja• 

• Szurmay honvédelmi miniszter nyilatkozata a Délmagyarország 
* számára. — 

külsejéhez s amelynek íonnatartalma 18.200. 
Két elsülyesztett vitorlás halat és darab-
árut szállított. 

A tengerészeti vezérkor főnőké. 

POLITIKAI HÍREK. 
—- Budapesti tudóshónk telefon Jelentése. — 

(A főrendiház ülése.) A főrendiház ked-
den délután 7 órakor ülést tartott gróf Ha-
dik-Barkóczy elnöklésóvel. Felolvasták a 
két királyi kéziratot a negyedik ülésszak 
bezárásáról és az ötödik megnyitásáról és 
ezután az ülés véget ért. 

(A munkapárt értekezlete.) A munka-
párt kedden este gróf Khuen-Héderváry 
Károly elnöklésével ülést tartott, amelyen 
a jelölő-bizottság javaslatára a Ház al-
elnökeinek Siimonsits Elemért és Scitovszky 
Bélát, háznaggyá Angyal Józsefet, jegy-
zőkké Almá&sy Lászlót, Hoványi Gézát, Pál 
Alférdet, Szinnyei-Merse Félixet, Sztojka 
Kálmánt és Vermes Zoltánt jelölték. Ezzel 
az értekezlet véget ért. 

(Tervek a közélelmezési hivatal átala-
kítására.) A „8 Órai Újság" értesülése sze-
rint Mezőssy azt tervezi, hogy a közélel-
mezési hivatalt a földmivelési minisztérium-
ba fogja beleolvasztani. A kormány ezzel a 
gondolattal komolyan foglalkozik. A köz-
élelmezési hivatalt Bottlik István vezetné, 
a legközelebb kinevezendő földművelési 
államtitkár. — Báró Kiinthy Lajost, aki 
Besztercebányán lépett fel képviselőnek, 
valószínűleg megválasztják. 

(Vázsonyi és Polónyi klbékülóse.) Hir 
szerint Vázsonyi Vilmos igazságiigyminisz-
ter a multakért teljes elégtételt adott Poló-
nyi Gézának és az erre vonatkozó iratok 
legközelebb a nyilvánosság elé kerülnek. 
Azt a hírt azonban megcáfolják, hogy Poló-
nyi titkos tanácsos lesz. 

(A választójogi reform előterjesztése.) 
A „8 Órai Újság" szerint a választójogi re-
formot a kormány az őszi ülésszakon fogja 
előterjeszteni. Bizná'k abban, hogy a ter-
vezetet a jelenlegi parlamentben is keresz-
tülviszik. Amennyiben ez nem sikerülne, 
ugy a Ház feloszlatására kerülne a sor. A 
választásokat októberben rendelnék el. — 
Esterházy az uj választásoknál imár mint 
egy uj tömör párt vezére fog jelentkezni 
teljesen kialakult programmal. 

(Pénzügyminiszter változás.) Hir sze-
rint dr. Gratz Gusztáv pénzügyminiszter 
hamarosan megválik tárcájától és vissza-
tér a külügyminisztériumba, hogy elfoglalja 
osztályfőnöki állását. Az uj pénzügyminisz-
ter Popovics Sándor lesz, az Osztrák-Ma-
gyar Bank főkormányzója. 

(Az Apponyi-párt nem vesz részt az 
alelnök-választásban.) Az Apponyi-párt ked-
den este értekezletet tartott. Az értekezle-
ten kijelentették, hogy a szerdai képviselő-
házi választásoknál, amikor az alelnököket 
és ,a háznagyot választják meg, az Apponyi-
párt nem kiván részt venni. Ellenben a 
jegyzői és bizottsági tagságokra nézve a 
kormányt támogató pártok közös listáiban 
állapodtak meg. 

(Saját tudósítónktól) Keddi számában | 
több politikai érdekességgel szolgált a Dél- \ 
magyar ország, amelyekről városszerte so-
kat beszéltek. Ezek egyike az a beszélgetés 
volt, amelyet Kelemen Béla főispánságáról 
folytatott budapesti munkatársunk az Ap-
ponybpártban. Mára befejezett tényként kö-
zölhetjük, hogy Kelemen Béla, Szeged és 
Csongrád-megye kinevezett főispánja. A 
másik nagyon érdekes hir volt, hogy Szur-
may Sándor honvédelmi minisztert mint 
szegedi képviselőjelöltet vették kombináció-
ba. Nem Kelemen Béla lemondásával kap-
csolatosan, mint maga Kelemen is tévesen 
hiszi, hanem az őszi választásokra. Egyéb-
ként Kelemen Béla a Délmagyaroiriszág fő-
városi munkatársának Szurmay honvédelmi 
miniszter jelölésére vonatkozólag a követ-
kezőket mondotta: 

— Nem tudok arról, hogy Szurmay 
Sándor honvédelmi minisztert jelölni akar-
nák az én esetleges lemondásommal meg-
üresedő kerületben. Az ő nevének felvetése 
azt a tendenciát szolgálja, hogy éket verjen 
közibénk. A szóban forgó kerület főleg ta-
nyai választókból áll, akik függetlenségi ér-
zelműek. 

Kijelentette még Kelemen Béla, ihogy 
bár lemondásával kapcsolatban sok név me-

(Budapesti tudósítónk ^fíefonjé^Mhés'íe.) 
A képviselőház mindkét oldalán már dél-
után 3 óra előtt n,agy számiban gyülekeztek 
a képviselők. A baloldalon nagy éljenzéssel 
fogadták Appanyit és Esterházyt. A jobb-
oldalon báró Vojnich István tanácskozott 
hosszasan gróf Tisza Istvánnal és belevon-
ták később a tanácskozásba Szász Károlyt 
is. Esterházy miniszterelnök ezalatt gróf 
And {áss y Gyulával tanácskozott hosszasan. 
A képviselők között arról beszéltek, hogy 
fordulat állott be az elnök-választás ügyé-
ben és a pártok között létrejött a meg-
egyezés. 

Sirrwnsitts alelnök félnégykor nyitotta 
meg az ülést. Az elnöki jelentésekkel kezdte 
meg, majd Szász Pál szólalt fel a napirend; 
előtt. Kijelentette, hogy a Népszavában el-
lene irt cikk miatt az ezredénél feljelentést 
tett maga ellen és kéri, hogy a vizsgálatot 
folytassák le. Semmiféle terror sem fogja 
visszatartani attól, hogy a jövőben is bátran 
elmondja a véleményét. 

A Ház ezután áttér a napirendre, a 
megüresedett elnök} tisztség betöltésére. 
Az elnök jelenti, hogy a választás titkosta?., 
névszerint fog történni, majd elrendelte a 
szavazás megkezdését. A névsort Sztojka 
Kálmán jegyző olvasta, mire a képviselők 
egymásután leadták a szavalatukat. Majd 
Szász Pál jegyző felolvasta a távollevők 

rül<t fel, nincs tudomása arról, hogy Szur-
may t jelölnék, aki nincsen is abban a hely-
zetben, hogy mandátumot vállalhasson. 

A DéImagya\r>o,r.szág munkatársa beszél-
getést folytatott Szurmay Sándor honvédel-
mi miniszterrel is, aki arra a kérdésre, hogy 
mint fogadná a szegedi jelölést, a követke-
zőket mondotta: 

— Minden esetre kellemesen lep meg 
engfm a Délmagyapország értesülése, hogy 
a szegedi választópolgárok szívesen látnak 
engem mint Szeged egyik választó kerületé-
nek képviselőjét. Sajnos, ez időszerint nem-
vagyok abban a helyzetben, hogy mandá-
tumot vállaljak, mert mint katona nem va-
gyok felvéve a választói névjegyzékbe és 
nem is vagyok választható. Képviselővé való 
megválasztásom legközelebb a) jövő évben 
leihei aktuális, miután a jövő évi választói 
névjegyzékben benne leszek. Ha választó 
lennék, már tiz kerületben is felléphettem 
volna. Minden esetre nagyon kedves a sze-
gediektől, hogy rám is gondoltak. 

Budapest, julius 3. A mai minisztertaná-
cson a főispánok kinevezésének kétharmad 
részére nézve a döntés megtörtént. Többem 
között Csongiád-me)gy\e és Szeged, vdms 
főispánját is kéipvézéék, még pádig Ketémen 
Béla személy éhein. 

neveit. Ezután megolvasták a szavazatokat 
és az ülést felfüggesztette az elnök. 

Simonsits alelnök u.iból megnyitva az 
ülést, bejelentette, hogy 326-an szamzlák le, 
[88 szavazat esik ebből Szász KAiiolyria és 
138 Tóth Jánosra, vagyis 50 áK'aíánjos szó-
többséggel Sz(\sz Kdáojyt vak&szhdíúk meg 
elnöknek, amiről a királyt a miniszterelnök 
utján értesíteni fogják. A munkapárt zajosan 
megéljenezte Szász Károlyt, majd az elnök 
az ülést negyedórára felfüggesztette. 

Szünet után Szász Károly vette át az 
elnöklést. Megköszönte megválasztatását, a 
mely váratlanul érte. Programot a jelenlegi 
háborús viszonyok között nem ad, de igéri, 
hogy magas közjogi tisztségét a nagy idők-
höz mérten fogda betölteni. A házszabályo-
kat pártatlanul fogfja kezelni és valamennyi 
párt bizalmát kéri. 

Gróf Esterházy miniszterelnök jelenti, 
hogy királyi kézirat érkezett. Az elnök fel-
olvastatja a két királyi kéziratot. Az egyik 
berekeszti a Ház negyedik ülésszakát, a má-
sik pedig megnyitja az ötödik ülésszakot. 
A Ház tudomásul vette a kéziratokat, ame-
lyeket áttettek a főrendiházihoz. 

Az elnök javasolja, ihogy a legközelebbi 
ülés szerdán délután legyen, amikor meg-
választják az alelnököket, a háznagyot és a 
jegyzőket. A Ház hozzájárult az elnöki ja-
vaslathoz és az ülés ezzel véget ért, 

Szász Károlyt választották meg 
ötven^ szótöbbséggel elnöknek. 

— A képviselőház ülése. — 


