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nyolc, a hadifoglyok és a polgári foternáitak 
kicserélése, az amnesztia kérdése, -valamint 
a i ellenség tüzére inrott ke- /sk,-.leinti ha 
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jók sorsa kíllön szerződésekkel szabályoz~ 
íatik, ezek a szerződések lényeges alkotó 
részei lesznek a jelen fékeszerzödéinék. 

A király kél éráig Bydapesfen tartózkodott. 
ff 

~ „Eletem egyik legboldogabb esapja a mai." — 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

ő felsége néhány perccel délben -fél tizen-
kettő előtt Budapestre érkezett. Kíséreté-
ben volt báró Arz vezérkari főnök, herceg 
Lobkoviiz Zdenko főhadsegéd, gróf 'fíunyády 
hadsegéd, báró Nagy Géza kabinetirodai fő-
nök és Uray osztálytanácsos. A király tizen-
két órakor a Várba hajtatott, ahol gróf Szé-
cseni Miklós udvarnagy és Rott várkapitány 
fogadták. 

A király megérkezése után fogadta We-
kerle miniszterelnököt és az újonnan kine-
vezett minisztereket, akik letették az esküt. 
A várban 25 percig időzött a király és dél-
után egy órakor hajtatott a pályaudvarai, a 
hol Bárczy (polgármester, Tolnay máv, igaz-
gató és Sándor László főkapitány várták. 
Megjelentek az állomáson Wekerle minisz-
terelnök, herceg Windischgraetz közélelme-
zési miniszter és Jekelfalussy fiumei kor-

mányzó, akik együtt utaztak a királlyal és 
az udvari vonaton menet közben egymás-
után különkihallgatáson jelentek meg,. A ki-
rály a pályaudvaron Bárczyhoz fordult elő-
ször és igy szólott: Körülbelül 2600 kilómé-
ter utat tettem meg egyfolytában, de a 
hosszú ut fáradalmait nem érzem, mert éle-
tem egyik legboldogabb napja a mai. Az 
ukrán béke, az orosz fordulat az első ko-
moly lépés .a világbéke felé, amely egyik 
legfőbb célunk. Amikor a magyar főváros-
ba megérkeztem, az utcán egybegyűltek 
arcait vizsgáltam és jól esett az a sugárzó 
őreim, amelyet láttam. 

A király, mintegy 15 percig beszélge-
tett a pályaudvaron azután beszált az ud-
vari vonatba és negyedkettőkor elutazott. 

Bécs, február 11. A király ma este 9 
órákor az erdélyi frontról Badenbe vissza-
érkezett. 

Felderítő tiarsok Flandriában. 
BERLIN, február 11. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Rupprecht trónörökös hadcso-
portia: Az angolok feSderitö előretörései a 
flandriai arcvonal több pontján és az Artoís-
ban, foíeg Warnetonnál és Annentieresíöl 
keletre élénk harcokra vezettek. A harcok 
folyamán foglyokat ejtettünk. 

Albrecht württembergi herceg hadcso-
portja: A Loíharinglai hajrcvonálon és a Kö-
zépső Vogézekben délután föléledt a iharci-
íevékenység. Felderltöir.k Embermeniitöl 
délre, Senonesnéí és a Bncejetükopfon fog-
lyokat szállítottak he. 

LUDENDORFF, éísö föszáHásmester. 

Élénk flizérségi tevékenység az olasz fronton. 
. B U D A P E S T , fefo. 11. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) A Hét község fensik-
ján élénk tüzérségi tevékenység. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 
BERLIN, február 11. A nagyfőhadiszál-

lás jelenti: A Hét község fensikjám élénk tü-
zérségi tevékenység. 

A többi harctéren nincs újság. 
LUDENDORFF, első föszállásraester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Szegedi kereskedők mozgalmas vasárnapja, 
- A Kereskedők Bevásárlási Részvénytársaságának és a Szegedi 

Kereskedők Egyesületének közgyűlése. — 
, (Saját fyutpsi lóriktól.) Vasá rnap tar tot ta 

meg évi rendes közgyűlését a Szegedi Keres-
kedők Bevásárlási Részvénytársasága és a 
Szegedi Kereskedők Egyesülete. Mindkét köz-
gyűlés az impozáns számban megjelent keres-
kedők élénk érdeklődése mellett folyt le. 1 

lEHőször a Bevásárlási Részvénytársaság 
tartotta közgyűlését .amely mindössze nyolc 
hónap előtt alakult és m á r is eredményes te-
vékenységre tekinthet vissza nemcsak üzleti 
szempontból, hanem a közélelmezési nehézsé-
gek leküzdésében is. Mig egyrészt a súlyos 
viszonyok között árut szerez a kiskereskedők 
részére, másrészt úgyszólván kiegészítő szerve 
iá város közélelmezési hivatalának, amely a 
részvénytársaság vezetőségében hasznos tanács 

. adót és segítőtársat talált. A vállalat életre-
valóságát mi sem bizonyltja jobban, mint az, 
hogy rövid működése alatt közel két millió 
korona értékű közszükséglei cikket boesájtott 
a szegedi fogyasztók rendelkezésére. 

E hata lmas forgalomnak megfelelően a 
vállalat üzleti eredménye is respektábilis. Két-
százezer korona alapfoké mellett 54.000 korona 
tiszta hasznpt muta t fel. E haszonból a meg-
felelő tartalékolás mellett a részvényekre nyolc 
százalék osztalék jut . A közgyűlés elhatározta, 
hogy alaptőkéjét 400.000 koronára emeli fel-
es megbízta az igazgatóságot, hogy ez ügyben 

tegye meg a szükségesnek mutatkozó lépése-
ket. Az évi jelentést 'a közgyűlés észrevétel nél-
kül vette tudomásul é s ' a felmentést az igaz 
gatóságnak mega dia. 

Pásztor 'József javaslatára a megürese-
dett igazgatósági tagságra egyhangú lelkese-
déssel Geiszler J enő igazgatót választották 
meg. 

V\aliho)p István meleg elismeréssel adózik 
a felügyelő-bizottságnak; Bokor Adolfnak, a 
bizottság elnökének fáradhata t lan buzgósá-
gáért , amelyet a társaság érdekében kifejteti . 
J avas la tá ra a felügyelő-bizottságba v egyhan-
gúlag Bokor Adolf, i f j . Böröez Pál , Vincze 
Lipót, Tóth József és Árvay "Sándor válasz-
tat lak. : t t : 

A részvénytársaság 'ülése után délután 4 
órakor nyitotta meg Valthom István elnök a 
Szegedi Kereskedők Egyesületének 'közgyűlé-
sét, Röviden elmondotta az egyesület történe-
tét, amely különösen az utolsó két év alatt mu-
ta t fellendülést. Utána Pásztor József titkár 
felolvasta a terjedelmes évi jelentést, amelyet 
egyhangúlag tudomásul vettek. 

Bokor Adolf. felszólalásában örömmel ál-
lapította 'meg, hogy a vezetőság rászolgált 
a r r a a bizalomra, amelyet az egyesület előle-
gezett neki, mivel minden alkalommal erélye-

sen száll t sikra a kereskedők elkölesi és anyagi 
érdekében. A háború borzalmai a kereskedő-
bei válságos helyzetbe sodorták és helyzetüket 
rnég .rontotta a sok rendelet és kormányintéz-
kedés. Amidőn jött a demokrata kormány, azt 
lehetett hinni, —i mondotta Bokor — hogy 
utána következnek a demokrata rendeletek. 
Éppen az ellenkezője történt. 'Egyik intézke-
dés rosszabb, mint a másik ás valamennyi a r r a 
irányul, hogy a Jegdolgosabb népet, a kiske-
reskedőket üsse agyon. íMSég szerencse, hogy 
olyan városi hatóságunk vian, amely megértés-
sel igyekszik a kormányintézkedések brutali-
tását enyhíteni. i t : 

'Szóvá teszi még Bokor azt az anomáliát , 
amely az alkalmatlanok behívásánál a városi 
lakosság ká rá ra fennáll. A kormány intézke-
dése folytán ugyanis az alkalmatlanokat csak 

,a 7000 lakosnál többel biró városokból hivják 
be. Ez súlyos igazságtalanság és esak a keres-
kedők és. iparosok megnyomoritását jelenti, 
amit tűrni továbbra nem szabad. 

iSzécsi Izsó pénztáros terjesztette be ez-
után a pénztári jelentést és a zárszámadást, 
amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
Miskolezy 'Gyula elismerését fejezi ki az elnök 
ségnek az egyesület felvirágoztatásáért. Az-
előtt mindig deficittol küzködött az egyesület 
és két két év óta — amióta Valihora István a> 
elnök— már egy kis vagyona is van. 

Paul lAdolf igazgató a jelölő-bizottság 
munkájáról tett jelentést cs kérte a közgyű-
lést a tisztikar egyhangú megválasztására. A 
közgyűlés ezután 'a tisztikart választotta meg 

Alelnökök: Steiner Bernát, 'Danner János. 
Ti tkár : Pásztor József. Jegyző: Berezeg Ist-
ván. Igazgató; Paul Adolf. Ügyész: Kormá-
nyos 'Benő. Háznagy: Geisler Jenő.. Pénztá-
ros: 'Szécsi Izsó. Számvizsgálók: Tóth József, 
Vigh József. íEllenőrök: I f j . Arnold József, 
Kordos Rómeó. Könyvtárnokok: Ligeti Lipót, 
Böröez Pál . 

A választmány tagjai: Báling (Mátyás, 
Bittó Márk, Bölcsházy Dezső, Csanády Imre, 
Dorubach Antal , Danner (Mihály, Franki An-
tal, Glauber Jónás, Gittek Lipót, Hodács An-
tal, Hajós János , Kroó Adolf, Kroó Sándor-
Léderer Illés, Magyar i István, Miskolezy Gyu-
la, Mendl József, Novofny György, Révész J á -
nos, Schulez Samu, S te rn Ignác, S tauber Mik-
sa, Szabó János, Vckes Ber ta lan , Vincze Li-
pót, Weisz Mór, Wéber Miklós, Weinherger 
Ferenc, Vass Sándor, Birst inger Rezső. 

Női váhi\ztmány: Özv. Ab laka Istvánná, 
Balogh Ferencné, Biró Jánosné, Bökra K á -
ról yné, özv. Böröez Pálné , i f j . Böröez Pálne, 
Csáki Jánosné, Csepeli a Ferencné, özv. Csáki 
Vencelné, Fingéi- Aranka , Hegedűs Teréz, 
Ivánkovies Ferencné, özv. Kulincsies Lőrinc-
né, Klivinyi Ferencné, Kónya Istvánné, Láng 
Edéné, Lippai 'Ferencné, özv- Menner Aladár-
né, Molnár Ju l i anna , Mirkov Tivadarné, Nag> 
Benőné, özv. Némethy Szilárdné, özv. Papp 
Mihályné, özv. T á l f i Ferencné, Rácz György-
né, özv. Rosenberg Mérné, özv. Sánta Ferenc 
né. iSchlosszárik Istvánné, Spitzer Ignácné, 
Szabó Etel, Szűcs Erzsébet. Tombácz Ferenenc 
Rőmer Miklósné, özv. Terhes Jánosné, Undisz 
Mártonné, özv. Váradi Gáborné, Weinherger 
Ferencné, Weiszfeld Katica, özv. Varga Sán-
dorné, Wiesner Benőné, Zombori Imréné, Zom-
bori Róza, özv, Zsóiér József né. 

A közgyűlés ezután az elnök indítványára 
Bokor Adolfot tiszteletbeli ' taggá és Pásztor 
Józsefet tiszteletbeli elnökké választja. Üd-
vözli az elnök dr. Kormányos Benő egyesületi 
ügyészt, aki a háború óta most jelent meg elő-
ször a közgyűlésen. Dr. Kormányos megkö-
szönte az üdvözlést, m a j d indítványozta, hogy 
az egyesület elhunyt elnökéinek emlékét meg-
örökítendő Böföcz Pá l és Lövész Antal emlé-
kére kereskedői érdekeket szolgáló alapítványt 
létesítsen áz egyesület. . 

Az indí tványt javaslattétel céljából kiad-
! ják a választmánynak, majd miután más tár« 
! gya a közgyűlésnek nem volt, az elnök bere-
i kesztette az ülést, . 


