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— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Ma erősen megcsappant a tőzsdének a 
forgalma. Gyenge megnyitás után a javulás 
jelei mutatkoztak, de a zárlat felé újból el-
gyengült az irányzat. Magyar Hitel 1188, 
Osztrák Hitel 800, Fabank 769, Kereskedel-
mi Bank 5049, Salgótarjáni 967, Beocsini 930. 
Urikány 615, Rimamurányi 946, Államvasút 
900, Adria 1710 és Atlantica 1190. 

— Csicseries altábornagy Bécsben. Bécs-
ből jelentik: Csicserics altábornagy, a had-
seregfőparancsnokság képviselője a breszt-
lítovszki béketárgyalásokon, Pokamy alezre-
des, borstenaui Gtdise őrnagy és Lányai gróf 
alezredes kíséretében átmeneti tartózkodásra 
Bécsbe érkezett. 

— Hindenburg és I.udendorff Vilmos 
császárnál. Berlinből jelentik: Hindenburg és 
Ludendorff tábornokok ma reggel Berlinbe 
érkeztek, hogy a császárnak katonai előter-
jesztést tegyenek. 

— Vázsonyit Budapest díszpolgárává vá-
lasztották. Budapestről jelentik: A főváros 
törvényhatósági bizottsága szerdán délután 
félötkor közgyűlést tartott. Springer Ferenc 
indítványára Vázsúnyi Vilmos választójogi 
minisztert egyhangúlag Budapest díszpolgá-
rává választották. Elhatározta ezenkívül a 
közgyűlés, hogy az önálló magyar hadsereg 
létesítése érdekében feliratot intéz a kor-
mányhoz, amelyben tiltakozik egyszersmind 
az osztrákok magatartása miatt. 

— Változások a közélelmezési miniszté-
riumban. Gróf Hadik János utódának, he.-
eog Wind'wh&^lz Lajosnak közé'e'mezési mi-
niszterré való kinevezéséről a királyi kézirat 
a hivatalos lap egyik legközelebbi számában 
megjelenik. A hereeg közélelmezési képessé-
geiről csak kevéssé van tájékoztatva az or-
szág, amely aggódva vár ja a bizonyítékokat 
arról, hogy ama megtiszteltetés mellett, hogy 
közélelmezését a jövőben egy hereeg intézi, a 
meglepő kinevezésből egyéb haszna is szár-
mazni fog. Miniszterváltozással kapcsolatosan 
a „Nagyváradi Napló ' feltétlenül megbizható 
értesülés alapján arról tud, liogy a közélelme-
zési minisztériumban már a legközelebbi jö-
vőben egyéb személyi változások is lesznek. 
Távozik e szerint dr. Nc^gy Ferenc államtit-
kár, aki rövid néhány hét alatt tüneményes 
karriert futott meg és akinek rendszere nem 
hozott kedvező megoldást a közélelmezési za-
varokban. Nagy Ferenc helyére a lap érte-
sülése szerint Lukács Ödön, a, nagyváradi pol-
gármester-helyettes kerülne, aki az ottani 
közélelmezést intézte és aki ugy az Országos 
Közélelmezési Tanácsban, mint a Városok 
Kongresszusának előadói székében utóda a 
mostani közélelmezési államtitkárnak. Nagy 
Ferenc utódául e szerint az információ sze-
rint még egy nevet, emlegetnek, TFq.'sz Jul ián 
volt országgyűlési képviselőét, akire állítólag 
Krausz Simon és több más közgazdasági ka-
pacitás .hivta fel a kormány figyelmét. Te-
kintettel a r ra , hogy Krausz Simon ma Ma-
gyarországon a legjobb protektorok kozul 
való, a lap számol azzal, hogy Nagy Ferenc 
a helyén marad, vagy ha távozik is, más ke-
rül a helyére, amely esetben — mondja föltét-
lenül megbizíható helyről nyert értesülése 
alapján — Lukács Ödönt miniszteri tanácsosi 
ranggal szeretnék megnyerni a közélelmezési 
minisztérium izámára, 

— Javult a Seidler-kormány helyzete. 
Bécsből jelentik: A YeMter,kormány állása a 
miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatai foly-
tán határozottan megerősödött. Azt hiszik, 
hegy Seidlernek ezekután sikerülni fog- a. 
költségvetés megszavazásához szükséges több-
séget összehozni. Az osztrák urakliáza tagjai 
nem helyesük a Seidler-kormány politikáját. 

— Makó püspöki székhely akar lenni. 
Jelentettük már, "hogy dr. Gldttfelder Gyula 
megyéspüspök el akar ja adni makói ingatla-
nának egy részét, amely a püspöki reziden-
ciából, a Korona-vendéglő épületéből és mint-
egy 300 hold tanya földből áll. Csanádmegye 
törvényhatósági bizottságának közgyűlése ha-
tározaiilag kimondta, hogy kérelemmel for-
dul a megyéspüspökhöz, hogy a százéves püs-
pöki rezidencia ne kerüljön eladás alá, mert 
a vármegye közönségének az az óliaja, hogy 
a vármegye székhelye a esanádi püspöknek 
is székhelye legyen. A közelebbi időben, mint 
Makóról jelentik, küldöttség fog megjelenni 
a megyéspüspöknél, hogy tolmácsolja a vár-
megye közönségének kérelmét, 

— Posen Hlndenbnrg-muzeumot létesít. 
Fogén tanácsa Hindmburg-mxizmm létesíté-
sét határozta el. Ebből az alkalomból Szeged 
tanácsához is átiratot intézett a poseni ta-
nács. Az átiratban kérik, hogy a háboru alatt 
a város által kiboesájtott hirdetményeket, ha 
.volt; a sziikeégpénzeket és a háborús rendele-
teket küldje el a város Posenbe, a Hinden-
burg-muzeum részére. Szeged hatósága telje-
siti ezt a kérést 

— Hőfer meghalt. Bécsből jelentik: Hőfer 
Ferenc altábornagy, hadügyminiszteri osz-
tályfőnök kedden este Bécsben meghalt, Hő-
fór neve általánosan ismeretes, a. magyar és 
osztrák harctéri hivatalos jelentések sok ideig 
az ő aláírásával jelentek meg. A Hőfer-jelen-
tések később elmaradtak, mer t a tábornok a 
hadügyminisztérium egyik osztályának élére 
került. Efőfer alig egy napig .volt. beteg. (Sú-
lyos természetű szélütés érte, amihez tüdő-
gyulladás járul t és állapota menthetetlen 
fett. . ; . , . ; . _ i 

— A szegedi kamara mozgalma az ár-
drágítás ellen. A szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara ismeretes mozgalmáról a „Magyar 
Kereskedők Lapja" a következőket i r j a : Az 
árdrágítás ellen a szegedi kereskedeimi és 
iparkamara akciót indított és hasonló moz-
galom céljából a többi kamarákat is megke-
reste. Abban mindnyájan egy véleményen 
vagyunk, hogy az árdrágítás a bábomnak 
legrutabh jelensége, melyet minden eszköz-
zel üldözni kell. Csakhogy az eddigi rendőri 
és birói praxis azt bizonyítja, hogy a mi tör-
vényeink és rendeleteink nagyon hézagosak 
és az igazi bűnösök helyett nagyon gyakran 
a tisztességes és ártatlan kereskedőket sújt-
ják. Ilyen körülmények között semmikép se 
helyeselhetjük, hogy a rendőri hatóságok és 
a bíróságok mellett a kamara is a kereske-
delem üldözőjeként lépjen lel. Az ellen meg a 
legerélyeseitben tiltakoznunk kell, hogy a ka-
mara — mint. azt az indítványt kontemplálja 
— mint a. kereskedők denuneiánsa szerepel-
jen. Lehetetlennek tartjuk, hogy a kamarák 
a feljelentők szerepét vállalják magukra, A 
kamara, a r ra való, hogy az amúgy is agyon-
üldözött kereskedelem érdekeit megvédje. Azt 
helyesnek tartjuk, hogy a kamara a birósá-' 
gok és hatóságok megkeresésére árdrágítás! 
ügyekben szakvéleményt adjon. Er re azért is 
nagy szükség van, mert a (hatósági közegek 
nincsenek nexusban az üzleti élettel és igy 
nincsenek is abban a helyzetben, hogy egyes 
tipikus esetekben elfogulatlanul s igazságosan 
Ítélkezzenek A- kamara tehát ne Jegyen se 
finánc, se rendőr, hanem legyen a legitim, 
tisztességes kereskedelem önzetlen támogató-
ja és a merkantilig érdékek hathatós védője, 
ugy amint azt a kamarákról szóló törvény in-
tenciója követeli. Érezte ezt a szegedi kamara 
teljes ülése is, mely az árdrágítás kezdetéért 
a hadvezetőséget ós a kormányt tette felelős-
éé, melyek közül az első-kezdetben mindent 

íulfizetétt, hogy szükségleteit könnyebben fe-
dezhesse, az utóbbi pedig magasan maximálta 
a. mezőgazdasági termékek árait, mikor arra 
még szükség nem lett volna. 

— Kinek nincs zs í r ja ? Mielőtt valaki téve-
désbe esne a kérdés iminemüségét illetőleg, 
sietünk közölni, hogy ezt. nem mi kérdezzük. 
A közélelmezési hivatal ád ki olyan bejelentő 
lapokat, amelyek ezt a kérdést tartalmazzák. 
A város hatósága ugyanié kérte, hogy a köz-, 
élelmezési miniszter utaljon ki zsirsertéseket 
a lakosság zsirral való ellátása érdekében. A 
('miniszter most azt mondja egy leira-
tában, hogy a kiutalást biztosítani nem tudja, 
de állapítsa meg a hatóság hitel térdem lőleg, 
hogy mennyi az el nem látott lakosság szá-
ma, majd ezekről ő gondoskodni fog. Igy a 
szegedi közélelmezési hivatal a rendőrség ut-
j án bejelentől apukat ad ki, amelyeket pon-
tosan kitöltve mindenki beszolgáltatni köteles 
február 9-ig a kerületi rendőrlaktanyákban. 
Aki valótlan adatokat közöl a bejelentőlapon, 
vagy nem szolgáltatja te bejelentőlapját a ki-
tűzött határidőre, annak zsirral való ellátásá-
ról nem fog gondoskodni a közélelmezési hi-
vatal. 

— Letartóztatott uri betörőit. Budapestről 
jelentik: A budapesti rendőrség PegoMiti 
Ferenc 78. gyalogezredbeli hadapródjelöltet, 
pesti mérnököt, Hálám Imre 39. gyalogezred-
teli önkéntes szakaszvezetőt, aki polgári fog-
lalkozásában hivatalnok, továbbá Gruics Jó-
zsef és Gliick Gyula szökött katonákat több-
rendbeli betörés miatt letartóztatta. A betö-
rők tanyája az István-uti Tigris-szállodában 
volt, oda hordták ki a rablott , iliolmikot. A 
rendőrség most azt nyomozza, hogy az ur i 
betörők, hol követtek el rablásokat. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó Ölése. 
A Dugonics-Társaság január 37-én, vasárnap 
délután 4 órakor a városi székház dísztermé-
ben felolvasó ülést- tar t a következő műsorral: 
1. Elnöki megnyitó, — ta r t j a dr. Szalcry Jó-
zsef elnök. 2. Adatok a szegedi erdők történe-
téhez, — székfoglaló tanulmány, irta Kim Fe-
renc r. tag, felolvassa Móra Ferenc titkár. 3. 
Emlékezés Tompa (Mihályról és egyéb költe-
mények, —. irta és felolvassa SZftbdlcshi Mi-
hály vendég. 4. A háboru tűzfészke, — előadás 
vetített képekkel, t a r t j a dr. ChohrKky Jenő 
vendég. 

— Taschler Józsefné temetése. Szerdán 
délután 3 órakor folyt le az egész város társa-
dalmának őszinte részvétmegnyilvánulása 
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