
— A miniszterelnök Bécsben. Bécsből je-
lentik: Di1. Wekerle Sándor miniszterelnököt 
a király — gróf Hadik János élelmezési mi-
niszter eskütétele után — hosszabb magánki-
hallgatáson fogadta. A miniszterelnök jelen-
tést tett őfelségének a folyó ügyekrő] és a po-
litikai helyzetről. A miniszterelnök ezután lá-
togatást tett Czernin közös külügyminiszter-
nél, akivel hosszasabban tanácskozott. Az osz-
trák miniszterekkel folytatott tárgyalásain 
gróf Hadik János és dr. Grats Gusztáv pénz-
ügyminiszter is résztvett. 

— Az idén is elmarad a pusztaszeri Ár-
pád ünnep. A pusztaszeri Árpád-Egyesület 
igazgatótanácsa kedden délután hat órakor 
ülést tartott dr. Becsey Károly elnöklésével. 
Napirend előtt az elnök kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az egyesület nagynevű főtit-
kárának, Tömörkény Istvánnak elhunytáról, 
jelentette, hogy az elnökség az özvegyhez rész 
vétiratot intézett, a nagy iró ravatalára koszo-
rút helyezett. Javasolja, hogy az igazgatóta-
nács részvétének jegyzőkönyvileg is kifeje-i 
zést adjon. Ugyancsak ez évben hunytak el 
Kálay Sándor és dr. Taschler Endre választ-
mányt tagok. Az érdemes egyesületi tagok 
emlékét az igazgatótanács az elnök javaslatá-
ra jegyzőkönyvben megörökíti. Az elnöki elő-
terjesztések után az igazgatótanács az illés n» 
pirendjére tért át. A jegyzőkönyv vezetésére 
iSzabó Gyulát kérték föl. Dr. Becsey Károly 
elnök annak a felfogásának adott kifejezést, 
hogy az országos Árpád-emlékünnepélyt a 
háborús viszonyok miatt ez évben sem lehet 
megtartani, ezért indítványozza, bízza meg az 
/igazgatótanács az elnökséget azzal, hogy szep-
tember 2-án a pustaszeri Árpád-emlékre ko-
szorút helyezzen. A napirend másik fontos 
pontja a közgyűlés előkészítése volt. A köz-
gyűlést alapszabályszerüleg szeptember 1-én 
délután négy órakor a városháza bizottsági 
termében tartják meg. A közgyűlés tárgyso-
rozatán lényegesebb ügy nem szerepel, mert 
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az egyesület a háború során nem fejthetett ki 
nagyobb tevékenységet. Egyedüli fontos teen-
dője lesz a közgyűlésnek a tisztújítás. Az igaz-
gatótanács a keddi ülésen megállapodott a 
közgyűlés elé terjesztendő javaslataiban. Sza-
bó Gyula indítványára kimondották, hogy 
Tömörkény István emléke iránt való kegye-
letből a főtitkári tisztséget további egy évig 
betöltetlenül hagyják. Az elnök végül kérte 
az igazgatótanácsot, hogy a szombati közgyű-
lésen teljes számban megjelenjenek és ez uton 
is felhívja az egyesület tagjait, hogy résztve-
gyenek a közgyűlésen. 

— A negyvenhatosoK Szegedre való visz-
szahelyezése. Megírtuk már, hogy dr. Kelemen 
Béla főispán és dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester legutóbbi budapesti utjuk alkal-
mával fölkeresték báró SzurmajpSándor hon-
védelmi minisztert, akitől kérték a 46-ik gya-
logezred Szegedre való visszahelyezésé, A 
honvédelmi miniszter a kérelmet nagyon szí-
vélyesen fogadta és közölte, hogy a vissza-
helyezésnek nincsen akadálya, ha a város gon-
doskodik a 48-os kaszárnyában elhelyezett csa-
pattestek uj elhelyezéséről. A polgármester 
kedden sürgős átiratban közölte ezt az állo-
másparancsnoksággal és kérte, hogy pénteken 
délelőtt 10 órára a 46-os kaszárnyában elhe-
lyezett csapattestek vezetői közös értekezleten 
jelenjenek meg a városházán. Ezen az értekez-
leten beszélik meg majd a módozatokat, ame-
lyek mellett a 46-os kaszárnyában elhelyezett 
csapattcsteket kihelyezhetnék a kaszárnyából, 
— A magunk részéről a legszebb reményekkel 
eltelve várjuk az eseményeket. Képtelenség-
nek tartjuk annak újból elodázását, hogy az 
oly sokszor kitüntetett vitéz 46-osokai vissza-
helyezzék Szegedre, szülőföldjükre. Arról az 
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ezredről van szó, amelynek már 11.000 hadi-
rokkantja van s az a város" kéri ezt ismételten 
amely központja, legerősebb vára azoknak &z 
erőknek és értékeknek, amelyekkel magyar 
vér, magyar életek árán a mi háborúnk leg-
szebb diadalait arathattuk. 

— Kitüntetések. A király az ellenséggel 
szemben tanusitott vitéz magatartásuk e l isme-
résiül Kollár Sándor 46. gyalogezredbeli szá-
zadosnak, Labola János és Magyar János 46. 
gyalogezredbeli főhadnagyoknak a katonai 
érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitmónnyel 
és a kardokkal adományozta. Müller Lipót 46. 
gyalogezredbeli tartalékos hadnagynak a leg-
felső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű 
adományozása mellett — tudtul adatott. 

— Szegedi csendőrtisztek a Szurmay-
alspra. A Szurmay Sándor honvédelmi minisz-
ter nevét viselő alapra a következő adomá-
nyokat kaptuk: Sándor László csendőrezredes 
10, Boldizsár Arnold alezredes 10, Egyed Jó-
zsef alezredes 6, Tirts Béla őrnagy 5, Jelinek 
Sándor százados 3, Ma téka János százados-
számvivő 3, Hajnal Aladár főhadnagy-szám-
vivő 3, összesen 40 korona. 

— Élelmezési pótjegyek a szölö anyák 
részére. Budapestről jelentik: Dr. Nagy Ferenc 
a Közélelmezési (Hivatal alelnöke elrendelte, 
hogy az áldott állapotban levő és szoptatós 
anyák a hatósági elosztásra kerülő termé-
nyekből és árukból husz százalékkal többet 
kapjanak a megállapított mennyiségnél. A 
szülő anyák részére a hatóságok husz százalé-
kos pótjegyet állítanak ki. Ahol nincs jegy-
rendszer, összeírás alapján kell gondoskodni 
a pótadagok kiadása iránt, 

— Az uj faárak nem érvényesek, Meg-
írtuk legutóbb, hogy az ár megállapító bizott-
ság a faárak uj megállapítása ügyében Gaál 
Endre elnöklésével tartott ülésén a faáraik 25 
százalékos emelését hozta a polgármesternek 
javaslatba. Az uj faárakról szóló hatósági hir-
detmények már meg is jelentek. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester most ezzel kapcsola-
tosan közli velünk, hogy az újonnan megálla-
pított faárakat hatályon kívül helyezte, mi-
után arról győződött meg, hogy az áremelés 
indokolatlan. A faáraik megállapítása ügyé-
ben legközelebb újra ülést tart az ármegálla-
pittó bizottság; addig i:t régi faárak érvénye-
sek. / , ; 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nái Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 
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4> KORZÓ MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 
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A világslágerok repriz hete. 
SZERDÁN 
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Szibéria 
dráma 4 felvonásban, 

a főszerepben Clara Kimbal Joung 
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A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 
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Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Onliidna!fa Páholy 160> zsö'ye L20< b h e i y i K . , 

imiUdi'dll. II. hely - . 8 0 fillér, 111. hely—.50 fillér. 
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egyhangúlag a 

nuim 
poder és krém mellett 
nyilatkozik meg, mert 
e két szer a női szépség 
egyedüli biztositéka. 
Próbadoboz kor. 1.— 
Nagy doboz „ 2.50 
Minednaff kaphatói 


