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POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk fcetefanjeleníése. —-

(Popovtcs pénzügyminiszteri államtit-
kár lesz?) A Nap jelenti: A honvédelmi 
államtitkár a jelek szerint Belicska Sándor 
vezérőrnagy lesz. Amennyiben Wekerle 
miniszterelnök megtartaná a pénzügymi-
niszteri tárcát magának, államtitkárul Po-
povics bankkormányzót venné magához. 

(Hatvan munkapárti képviselő a vá-
lasztójogi javaslat mellett.) Politikai körök-
ben feszült érdeklődéssel vár ják Wekerle 
miniszterelnök bemutatkozását és a válasz-
tójogról teendő nyilatkozatát íHir szerint a 
Ház első ülésén Földes Béla átmeneti gaz-
dasági miniszter is nyilatkozni fog az át-
meneti gazdasági kérdésekről, 

A „8 ó r a i Újság" jdientése szerint ab-
ban az esetiben, ha a munkapártban párt-
kérdéssé tennék a választójog megszavazá -
sának kérdését, mintegy 50—60 munka-
párti képviselő ki fog válni a munkapárt-
ból, és megszavazza Wekerle választójogi 
javaslatát. 

(Károlyi Mihály elutazott Svájcból.) A 
Magyarország jelentése szerint gróf Káro-
lyi Mihály hétfőn elindult Svájcból hazafelé. 

HÍREK 
ocoo 

R u e s u a T i s z á t ó l . 

Könnyek közt mosolyog a vénasszonyok 
nyara és a fanyar mosoly, lankadt szomorú-
ság bársonyos könnye hull csöndesen a Ti-
szára. íMegberzennek a vizek és finom fodrok 
ráncolódnak a habok fölött, mint a hűvös es-
téken egy sötét, nagymamáról maradt kör-
gallér, a szép asszony japáni selyem, fehér 
ruháján. A hűvös északi szél meleg napok 
délibábját haj t ja fel az elhagyott homokpar-
tokon és az emlékek csüggedt felhők szárnyán 
jönnek most. bebarangolni a m u l t a t . . . 

Akkor még arany volt erre minden és az 
izzó napsugárban kacagva tündökölt az élet 
diadémje. A hullámok halk zenéje kisérte a 
finom és kedves asszonyok gúnyos mosolyát 
és asszisztált virgonc leányok játékos kedvé-
nek. A viz és levegő, a fény és meleg teritette 
fátylát erre a csillogó színházra, melynek po-
rondján kaleidoszkópszerüen változtak a je-
lenetek, A vágy és szerelem, öröm és meg-
újhodás lenge köd képében borult törékeny 
kis nippek meleg szivére; fülényes gestusok 
múló körvonala, édes és nagy misztériumok 
bölcsőjét ringatta. A parti fövényben nynj-
tódzott, a vízben lubickolt, a szandulinok 
nyugtalan ölében himbálódzott az álmok 
örök üdesége és a nagy varázsló, a nyár csak 
ontotta sugárkévéjét, bűvész-vesszőjével a de-
l i r i umot . , . 

Most a fellegek is szállnak, lassan és lom-
lián tovább. (Megilletődött némasággal gör-
dülnek a kolosszus-kulisszák és méltósággal 
kilubickot közüllük a hold. Sápadt szőnyegét 
ráteriti a folyóra, melyet nagy paloták ár-
nyai, szmirna-sziluettek tarkáznak. A habok 
gyorsan törtetnek előre és nyugtalan sietsé-
gükben, mintha egy régi-régi kacaj, sejtelmes 
pillantás igézete zsongana. A hold összerán-
colt homlokkal néz és süt és mintha erőtlen-

ségében elgondolkodnék. A szinek letompult 
pompája és rosszul sikerült kópia most az 
egész vidék. Feltűröm kabátom gallérját és 
irónikusan mosolygok magamnak: 

— A hold is olyan, mint az élet; az élet 
is olyan, mint a hold: mindig ugyanaz, csak 
a képe más. 

He rezeg István. 

— A király rendszeresítette a mezőgaz-
dasági tanácsosi elmet. Bécsből j e l e n t i k : 
őfelsége mint a legfelsőbb elismerések kü-
lönös formáját azok számára, akik a föld-
művelési hivatás terén működnek és hiva-
tásuk teljesítése közben különös érdeme-
ket szereztek, a mezőgazdasági tanácsosi 
elmet rendszeresítette. 

— A delegációk tárgyalásainak előkészí-
tése, Budapestről jelentik: A magyar, osztrák 
és a közös kormány a közelebbi időben ta-
nácskozni fog a delegáció tárgyalásainak elő-
készitéséről. A magyar és osztrák delegáció 
tagjait októberben fogják megválasztani. A 
delegáció novemberben kezdi meg tanácsko-
zásait. 

— Szegedi ezredek köszönete a harctérről 
A hivatalos jelentések nemrégen ismételten 
diesérőleg emlékeztek meg a 302. szegedi 
honvédezredről és a 46-ik gyalogezredről. lEb-
ből az alkalomból dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester meleghangú táviratban üdvö-
zölte a. harctéréül (küzdő szegedi ezredeket. 
Az üdvözlő táviratokat az ezredparancsnokok 
a következő levlekben köszönték meg: 

(Nagyságos Polgármester Ur! Szeged vá-
ros közönsége nevében ezredemhez intézett-
üdvözlő és szerencsekivánó táviratát, messze 
távol az édes hazai földtől kitörő örömmel 
fogadtuk. Engem, tisztikarom és ezredem 
minden honvédjét mélyen meghatották a tá-
vol édes otthonból, szeretteinktől hozzám in-
tézett szép szavak. Az a tudat, hogy szerette-
ink figyelemmel kisérik útjainkat. Isten se-
gítségével kivívott sikereinknek velünk 
együtt örülnek és éreznek, megacélozza ide-
geinket, fokozza akaratunkat, erősit. bennün-
ket, hogy a még reánk váró küzdelmeket az 
eddigiekhez méltóan, szeretett hazánk, édes 
otthonunk és rajongásig szeretett királyunk 
védelmére, dicsőségesen, a győzelem Ive vetett 
hitben befejezhessük. (Midőn Szeged város 
közönsége nevében az ezredhez intézett üd-
vözletért tisztikarom és honvédjeim nevében 
bálás köszönetet mondok, kérem nagyságos 
Polgármester ,urat |az ezred minden egyes 
tagjának szivből fakadó üdvözletét az ottho-
niaknak tolmácsolni. Az otthoniaktól érke-
zett. üdvözletet a legénységnek azonnal tudo-
mására hoztam. Álláshely. 1917. aug. hó 24-
én. Peron, s. k., alezr., a m. kir. 302. h. gyalog-
ezred parancsnoka. — A 46. gyalogezred le-
vele a következő: Igen tisztelt Polgármester 
Ur! Az ezrednek a hivatalos jelentésben tör-
tént dicsérő kiemelése alkalmából kifejezett 
meleg üdvözletért fogadja igen tisztelt Pol-
gármester Ur általam a tisztek és legénység 
legszívélyesebb köszönetét azon kéréssel, hogy 
azt a város közönségének is tolmácsolni szí-
veskedjék. Szeged és környékének vitéz fiai 
Isten segítségével hazájuk védelmében to-
vábbra is keményen ki fognak tartani. Tizen-
egy forró Isonzó-csatában megacélozott szel-
lemük méltóvá fogja őket tenni továbbra is 
hazájuk és otthonuk bizalmára. Fogadja Pol-
gármester Ur nagyrabecsülésem kifejezését. 
Harctér, 1917. augusztus 27. Zeiss, s. k., ezre-
des, a es. és kir. 46. gyalogezred parancsnoka. 

— A néppárt elégedetlen Tóth János 
működésével. Budapestről j e l e n t i k : A n é p p á r t 
Az Est értesülése szerint nyugtalankodik 
amiatt, hogy Tóth János közoktatásügyi ál-

lamtitkár gróf Apponyi Albert kultuszmi-
niszter betegsége miatt teliesen önállóan 
vezeti a közoktatás iigyeit. A néppár t kifo-
gásolja , hogy Tóth mint a protes táns egy-
házban exponált állásban levő ember helyet-
tesítse Apponyit a minisz ter tanácsban is. 
Azt k ívánják, lliogy a kormánv a kultusz-
miniszter helyettesí tésével az egyik katoli-
kus vallású minisztert bizza meg. Több nép-
párt i képviselő lépéseket szándékozik tenni 
ebben az ügyben a kormánynál . 

- A város megrendelte a király bronz-
szobrát. Hétfői ülésén a város tanácsa elhatá-
rozta, hogy megrendeli 300 koronáért az Or-
szágos Hadsegélyző Hivataltól a király bronz 
szobrát. 

— Kitüntetés. Nagy László egyéves önkéntes 
szakaszvezetőt, Nagy Zoltán szegedi törvény-
széki biró fiát az isonzói csatában tanúsított 
vitéz magatartása elismeréseid a kisezüst vi-
tézségi éremmel tüntették ki. 

— Tanácsjegyző! berendelés. Az igazság-
ügyminiszter dr. Sü.ibó József nagykikindai 
királyi törvényszéki bírót a szegedi királyi 
Ítélőtáblához tanácsjegyző ül rendelte be. 

— Kínevezések. A kereskedelemügyi minisz-
ter Bukur Dragomir pósta- és távirda segéd-
ellenőrt posta- és távirdaellenőrré nevezte ki. 
A posta-, távirda és távbeszélő vezérigazgató 
Török Mihály, Jani Mihály és Tóth János 
pósta és távirda segédtiszteket posta- és táv. 
irda segédeiknőrré, Baróczi József II. osztá-
lyú pósta- és távii'daaltiszteket I. osztályú 
pósta- és távirdaaltteztekké nevezte ki. 

— Fölmentő ítélet Braun tanár bűnügyé-
ben. Bécsből jelentik: A bécsi hadosztály bii óság 
hétfő délben hirdette ki ítéletét dr. Braun 
Lajos bécsi egyetemi tanár katonaszabaditási 
bünpörében. A bíróság a vádlottat a vád alól 
fölmentette. Az itélet indokolása az egyetemi 
tanért teljesen ártatlannak mondja. 

— A szociáldemokraták küldöttsége a 
népélelmezés javításáért. A szegedi szociál-
demokratapárt vesárnap küldöttségileg föl-
kereste dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
tert. Kiss István, a küldöttség szónoka kifej-
tette a inai viszonyok nehézségeit, ami az 
élelmiszerek igazságtalan elosztása mellett 
még súlyosbodik. Arra kérte a küldöttség 
nevében a polgármestert, hogy a liszt- és ke-
nyéradagokat emeljék fel, a burgonyát és a 
zsirt egyenletesen osszák .sZét, különben 
munkások éhezni lesznek kénytelenek. A pol-
gármester megígérte, hogy a bajokat tőle tel-
hetően orvosolni fogja. 

— Hústalan napok helyett két zsírtalan 
nap. Budapestről jelentik: A kormány a nagy 
takarmányhiány miatt meg akarja szüntetni 
a hústalan napokat. A gazdák ugyanis kény-
telenek a marháikat áruba bocsátani. A kor-
mány a hústalan napok megszüntetésévei 
kapcsolatban két zsírtalan nap behozatalát 
tervezi. 

— Szegedi virilisták. Most állították össze 
az adóhivatalban Szeged legtöbb adóifizetői-
nek névsorát. Ezek közül válogatják ki a vi-
rilistákat, azt a 142 városatyát, aki adója 
alapján lesz tagja a törvényhatósági bizott-
ságnak. A névsorból, amely 600 nevet tartal-
maz, az évi kétezer korona adótételig terjedő 
adófizetők névsorát itt. közöljük: 

Wagner Gusztáv 20,789, Milkó Vilmos és 
Fiai 17,271, Kiss Arnold 14.140, Holtzer Ja-
kabné 13,534, Tóth Ferenc 12,169, Holtzer 8. 
és Fiai 1)1,127, Gsányi Sándor 10,335. Holtzer 
Gyula dr. 9,554, Kisen stádter S. és Társa 9,204 
Wagner F. A. 8,937, Sándor Lajos 8.837, 
Winkler Testvérek 7,308, Idősb Aigrier József 
7,582, Bach Jenő, (Miksa és Antal 7.007, Len-
gyel Lajos és Géza 6,063, dr. Goldsohmidt 
György 6.280, özv. Gaál Jánosué és Gaál Kál-
mán 5,684, Krausz Mór 5.547, Hutter és Fe-
rencsevits 5.496, Deutsch Lipót 4,127. dr. Ko-
vács József 3,519, Mihálovits Dezső 4,4%, 


