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${u$%Qnhatodt kár] less: Kelemen J$éla 
installációja. 

— Az uj főispán búcsúja választóitól 

(Saját tudósítónktól.) A hiatalos lap va- | 
sárnapi száma közli — mint ahogy előre j 
jeleztük — a királyi kéziratot dr. Kelemen \ 
Bélának Szeged és Csongrád-megye ifőispán-
jává való kinevezéséről. " A kinevezés ,hire 
természetesen nem .hatott Szegeden megle-
petésként, mindenki tudta — különösen a 
Délmagyarország legutóbbi számainak köz-
léseiből, — hogy sikerült Ugrón Gábor bel-
ügyminiszternek Kelement a szegedi és cson-
grád-megyei főispáni tisztség elvállalására 
megnyerni. Annál nagyobb örömmel és meg-
elégedéssel fogadták városszerte a kineve-
zés hirét. Amióta bizonyossá vált, ihogy a 
lezajlott politikai válság miatt dr. Cicatricis 
Lajos lemond, állandóan Kelement tippelték 
a szegedi főispáni állásra, ami egyúttal azt 
is jelentette, 'hogy őt szeretnék leginkább. 

Nem akarunk közismert dolgokat el-
mondani abból az alkalomból, hogy Kelemen 
Béla immár másodszor lett Szegeden főis-
pán. Karrierje ismeretes, közélete mindany-
nyiunk számára nyitott könyv, amelynek 
minden lapját a szegedi ember büszkeségé-
vel tudjuk kívülről, különösen azóta, Ihogy 
több komoly és értékes parlamenti szerep-
lésével országos feltűnést keltett. Első fő-
ispánkodásának idejére a legjobb érzésekkel 
emlékeznek vissza Szegeden. Köztudat, hogy 
diszes állását szülővárosa érdekeinek fárad-
hatatlan szolgálatával, mindig éber tapintat-
tal, soha nem csaló hozzáértéssel és minden 
jogos ügy igazságos felkarolásával töltöt-
te be. 

Kelemen Béla, mielőtt elfoglalná hiva-
talát, el akar búcsúzni választóitól, akiknek 
teljes bizalmát élvezi. Szombaton délelőtt 11 
órakor nagygyűlés lesz a Kossuth Lajos-
sugárut 13. szám alatt levő vendéglőben, a 
hol ez a bucsu megtörténik. Ezen a nagy-
gyűlésen ejtik meg minden valószínűség sze-

és jelölés a második kerületben. — 

rint a jelölést a második kerületre, ahol a 
választás — az arra illetékes valamennyi 
tényező intencióinak megfelelően — minden 
valószínűség szerint egyhangú lesz. Kelemen 
Bélát a szegedi főispán ságba julius 26-án 
installálják, inig Csongrád-megyében az in-
stalláció 19-én lesz. 

A szegedi függetlenségi és 48-as párt-
kör hétfőn a következő üdvözlő iratot intéz-
te gróf Esterházy Móric miniszterelnökhöz: 

— Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur! 
Pártunk mai napon tartott tiszti üléséből 
hazafias lelkesedéssel s örömmel -üdvözöljük 
Nagyméltóságodat és minisztertársait, kész-
séggel ajánlva fel őszinte támogatásunkat 
mindazon reformtörekvések megvalósítása 
körül, melyek politikai közéletünknek tisz-
tultabb s a korszerű haladást fokozottabban 
biztosító átalakulását lesznek hivatva szol-
gálni. Erősen hisszük, hogy a várt átalaku-
lás meg fogja teremteni a lehetőségét an-
nak, hogy az elkövetkezendő béke idején 
népünk jólétének, hazánk függetlenségének 
és gazdasági fejlődésének alapjait megerő-
síthetjük s tovább építhetjük. Egyben haza-
fias örömünknek adunk kifejezést s hálásan 
köszöntjük Nagyméltóságod kormányát azon 
elhatározásáért, ihogy Szeged szab. kir. vá-
ros főispánjául kitűnői elvbarátunkat: dr. 
Kelemen Béla országgyűlési képviselőt mél-
tóztatott őfelségének kinevezésre ajánlani. 
Meg vagyunk győződve, hogy az ő kipróbált 
tettereje, tapjintata és szülővárosa iránti 
szeretete, az ország második városának fej-
lődését s e város jogosult ignyeinek kielégí-
tését hathatósan fogja szolgálni. Fogadja 
Nagyméltóságod hazafias üdvözletünk ismé-
telt kifejezését s vagyunk Szegeden, 1917. 
julius 9-én Nagyméltóságod készséges hívei 
A szegedi függetlenségi és 48-as pártkör, 
Becsey Károly elnök, Szabó Gyula főtitkár. 
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Ujabb 73.000 tonnát 
süiyeszfettek el a német 

tengeralattjárók. 
Berlin, julius 9. A Wolff-ügynökség je-

lenti: 1. Az Atianti-ooeánon egyik tenger-
alattjárónk 23.000 ellenséges bruttó regisztei-
íonnát süiyésztett el. Az elpusztult hajók 
között van a 4160 tonnás búzával megrakott 
Lord Roberts, a rizzsel megrakott 3668 ton-
nás South Wales, ezenkívül két tengerit és 
gyümölcsöt szállító angol hajó. Más két hajó 
szenet vitt. 

II. A Földközi-tengeren 50,000 tonna 
össztartalommal 11 gőzhajót és 39 vitorlást 
síiíyesztettek el tengeralattjáróink. Ezek kö-
zött a 8912 tonnás Cestrián csapatszállító 
hajót, a 4232 tonnás gyapottal és darabáru-
val megrakott Ruperát, a 4013 tonnás Bir-
doswald-ot, a 2184 tonnás Tong Hong-ot, a 
Craunne és Diasse felfegyverzett francia gő-
zösöket egy ismeretlen, mit egy 4000 tonnás 
hajót két ismeretlen 5000 és 6000 tonnás 
teljesen megrakott hajót és 24 Olaszország-
ba indított foszfátot vivő olasz vitorlást. Sok 

gőzöst erős összeállítása kíséretből lőttünk 
ki, az egyiket éjszakai támadással. A Tong 
Hong angol hajó egy 7.6 c,m. ágyuját zsák 
inányul ejtettük, 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Angol és francia 
támadások német városok 

ellen. 
Berlin, julius 9. A Wolff-ügynökség je-

lenti: Julius 7-ére virradó éjjel ellenséges 
repülőgépek szálltak el a kölni várövezet 
fölött. Bombákat nem dobtak le s az elhá-
rító ágyuk beavatkozására nem volt szük-
ség. ,. „ 

A kora reggeli órákban egyes ellensé 
ges légi jármüvek a rajna—westfáliai ipari 
vidéken tettek látogatást. Mindössze nyolc 
bombát dobtak le, a kár, melyet okoztak, 
körülbelül kétezer márka. Embert nem se-
besítettek meg, iparüzemeket nem találtak. 

Ludwigshafent és környékét szintén 
megtámadták repülők. Az anyagi kár na-
gyon csekély volt, ember nem sérült meg, 

Az oda- és visszarepülés alkalmával az 
llenséges repülők érintették Karlsruhét, de 

zárótűz kergette előket. 
Végül Trierre és környékére dobtak le 

válogatás nélkül számtalan bombát. A leg-
több eredmény nélkül hullott a nyílt terep-
re, mások némi kárt okoztak épületekben. 
Katonai kár nem történt. Egy gyerek meg-
iáit, egy férfi megsebesült. 

A Rajna-menti Saarburgban elhárhö 
tüzelésünk leszállásra kényszeritett egy 
rancia repülőgépet, melynek két utasa fog-
yni esett. 

Essen, julius 8. A mult éjjel két izben is 
volt repülő-riadó. Az elháritó-ágyuk külö-
nösen 2 óra 23 perctől 2 óra 33 percig és 
3 óra 23 perctől 3 óra 40 percig dörögtek 
igen hevesen. Bombavetésről, vagy bármi-
féle anyagi kárról nem érkezett jelentés, 
azt sem lehetett biztosan megállapítani, 
hogy tényleg ellenséges repülőgépek vol-
tak-ed Essen fölött. 
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Megalakult a magántisztviselők 
beszerzési csoportja. 

(Saját tudósítónktól.) Azon ismert moz-
galom következtében, hogy a magán hivatal-
nokok is, ugy mint a közhivatalnokok, be-
szerzési központot létesítsenek, vasárnap a 
Magántisztviselők Egyesületének helyiségé-
ben népes értekezlet volt, Wimmer -Fülöp 
elnöklésével. Az értekezlet megnyitása után 
Wimmer, az eszme kezdeményezőinek Léná-
val. Sándor, Aczél Géza, Szász Ernő, vala-
mint Koós Elemér és Baláp Zoltán igazga-
tóknak mondott köszönetet. 

Az értekezlet azután egyhangúlag ki-
mondotta ja beszerzési ampptyt niéyalakitá-
sát, ugy azonban, hogy a vezetőség arra fog 
törekedni, hogy a már eddig jelentkezett és 
a további jelentkezések során körülbelül 300 
tagiról álló magánhivatalnoki csoport belép, 
illetve befogadtassék a Szegeden, már létesí-
tett- és a dr. Tőrös Sándor .pénzügyigazgató 
elnöklése vei működő közhivatalnoki cso-
portba-. 

Ennek lehetőségére a vezetőség an-
nál inkább számit, mivel más városok-
ban, a közhivatalnokok a magánhivatal-
mdkokat a beszerzési csoportba befogad-
ták. Hiszen ezen, a kereskedelm minden 
ágában szakavatott elem' befogadásával a 
beszerzési -csoport csak nyerhet, eltekintve 
attól, hogy a helybeli nagy vállala-tok ez eset-
ben a beszerzési csoportot hivatalnokaik ér-
dekében mindenféleképen támogatnák. 

Abban az esetben, ha a. közhivatalnokok 
csoportjába való belépés nem sikerülne, a 
magánhivatalnokök külön csoportot létesi-
nek és a kereskedelmi minisztériumhoz in-
tézendő feliratban kérni fogják mindazon elő-
nyök biztosítását, melyeket a közhivatalno-
koknak kilátásba helyeztek. 

A csoport elnökeinek megválasztották: 
Aczél Gézát, Koós Elemért, Lendvai Sán-
dort, Szász /Ernőt és Wimmer Fülöpöt. Alel-
nökök: Aczél Soma, Eisner Ignáez, Jegyzők: 
Fekete Mór, Klein János, Pa taki Károly. 


