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— Három jelölt Budapest főpolgármesteri 

állására. Budapestről telefonálja tudósiléuk: 
Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök tegnap-
előtti audienciáján mutatta be a királynak a 
háromas jelölést Budapest főpolgármesteri ál-
lására és ahhoz a király hozzájárult. A jelö-
lés a következő sorrendben történt: Bárczy 
István, Springer 'Ferenc, Itadoca János. Nyolc 
napon belül összehívják a főpolgármestert vá-
lasztó közgyűlést. Valószínűleg Bárezyt fog-
ják egyhangúlag megválasztani. 

Lejáró felmentesek meghosszabbítása. 
A honvédelmi miniszter közölte a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamarával, hogy az összes 
március 30-ig érvényes felmentések és bevá-
rási engedélyek a közigazgatási hatóságok 
által április 30-ig meghosszabbíthatók. A fel-
mentések meghosszabbításáról a közigazgatá-
si hatóságok a katonai nyilvántartó hivatalo-
kat értesíteni tartoznak. Kivételt, alkotnak a 
„tovább nem" záradékkai ellátott felmenté-
sek. Ilyeneknél a meghosszabbítás csak a 
honvédelmi miniszterhez tett indokolt távirati 
jelentés alapján adható meg. A felmentések 
meghosszabbítására vonatkozó rendelet szá-
ma. 670(1-018. 

— A Lloyü köz^yfiíése. A szegedi Lioyd-
társulat tagjainak rendkívüli érdeklődése 
mellett tartotta meg rendes évi közgyűlését 
Wemer Miksa elnöklésével. Obiáih Lipót el-
nök előrehaladott korára és megrongált 
egészségére való hivatkozással tudvalevőleg 
lemondott tisztségéről. Betegsége miatt a 
közgyűlésen sem vehetett részt. Weiner Mik-
sa igazgató sajnálattal jelentette ez.t a köz-
gyiülésnek, majd kegyeletes szavakban amié-, 
kexett meg JJentsch Lipót igazgató elhuny-
táról. Indítványára, a közgyűlés a társulatot 
ért. veszteség fölötti igaz. részvétének jegyző-
könyvileg adott kifejezési. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr. Székely Vilmost és Kőrös 
Albertet kérték föl. A beterjesztett évi Jelen-
tést, az 1917 évi zárszámadásokat, vaiarnmt 
az 1918 évi költségelőirányzatot a közgyűlés 
rrregjegvizés nélkül tudomásul vette, illetve 
elfogadta. Lzek utan a közgyűlés foglalkozott 
a választmánynak azzal az indítványával, 
hogy a közgyűlés Obiáih Lipótot diszeinökké, 
Vermes Zsigmond titkárt pedig, aki tisztsé-
géről lemondott, tiszteletbeli taggá válassza 
meg. A közgyölés az indítványt egyhangú-
lag magáévá tette. Az általános tisztújítás 

.megejíése előtt Rózsa Mihály rámutatott 
Weiner Miksa három évtizedes tevékenysé-
gére. amelyet, a Lloyd érdekében oly ered-
ményesen kifejtett, indítványozta, hogy va-
lassza meg a közgyűlés egyhangúlag, közfel-
kiáltással a társulat elnökévé. A Közgyűlés 
Rozsa Mihály indítványát is egyhangú lelke-
sedéssel elfogadta. Weiner Miksa elnök hos -
szabb beszédet mondott, melyben programúi-
ját kifejtette, ezt a közgyűlés általános he-
lyesléssel kisérte. Igazgatók lettek; Bokor 
Adoif és (JtüCfiSthal Lajos; választottak ineg 
30 választmányi tagot és 5 számvizsgálót. 
A választmány tagjai lettek: sipfiki Bálás 
Zoltán, dr, Biedt Samu, dr. Barta Dezső, 
t'ischhof Samu, Máté Adoif. Rósa Lrnő, 
Szász Lrnő, Türk Salamon és ár. l'onelU 
Sándor. Uj számvizsgálók; FMáeó Lajos, 
Varga Miháiy és Vadász Aurél. 

— A jövő ijó m&soőis icíéöea sorozzák 
a legfia<alat>ő nepfÖíKmöket. A szegesd ka-
tonai ügyosztály már elvégezte az 1804—09. 
években született népfölkelők összeírását és a 
¡katonai parancsnoksággal egyetértően meg-
állapították a sorozások idejét, iE szerint a be-
mutató szemléket április 22. és 29, közötti na-
pokban tartják meg. A hirdetmények már 
legközelebb megjelennek. 

— Előadás a cők választójogáról és a 
aÖtisztvlselők szociális tieíyzetérő). A Femi-
¡nieták Szegedi ¡Egyesülete szépen sikerült és 
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nivás előadást rendezett hétfőn délután öt 
árakor a városháza, közgyűlési termében. Az 
előadás tárgya a nők választójoga és a nőtiszt 
viselők szociális helyzetének megvilágítása 
volt. Az előadást dr. Turcsányi Imréné len-
dületes elnöki megnyitója vezette be, utána 
Gergely Janka, a Nőíiszty'selők Országos 
Egyesületének kiváló elnöke tartotta meg kö-
zel másíélórás előadását. Az élvezetes elő-
adást a szépszámú és. intelligens közönség fe-
szült figyelemmel hallgatta meg és az elő-
adást többször lelkesen megtapsolta. Gergely 
Janka a tudás széles alapjára fektetett meg-
figyelések nyomán ismertette a dolgozó nők 
szociális helyzetét. Állást foglalt az egységes 
hét órai munkaidő mellett, jobb létfeltétele-
ket, arányos munkabért és az összes kereseti 
pályák megnyitását követelte a nők számára. 
Ismertette azokat a föladatokat, is. amelyek 
majd a nőkre várnak, ha politikai jogaik bir-
tokában lesznek. A nők választójogukat, első-
sorban a regenerálás, az elnyomott társadal-
mi osztályok emberi helyzetbe való juttatása, 
a közegészségügyi viszonyok rendezése és az 
igazságtalan adópolitika megjavítása érdeké-
ben 'fogják használni. 

— Muakfs&nőSt tömeges ehtélese. Megi ia 
már a Wlmetgyiaro:rszág, hogy a Szegedi Ken-
derfonógyúr munkásai és munkásnői az igaz-
gatósághoz intézett memorandumukban tete-
mes béremelést .kéltek. Ai gyár igazgatósága 
a megindult tárgyalások során különféle en-
gedményeket tett a munkásoknak, akik azon-
ban. ragaszkodtak összes követeléseik csorbí-
tatlan teljesítéséhez. A szociáldemokrata párt 
vezetősége is több izben tárgyalt a béremelés 
ügyében a gyár igazgatóságával, de a tárgya-
lások mindeddig nem vezettek eredményre. A 
munkások nagy részének szerződése van a 
gyárral december elsejéig, miért is a gyár 
igazgatósága arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy a szerződés időtartama alatt ezek 
nem követelhetik a munkabérek felemelését, 
hanem a szerződésben meghatározott bérért 
dolgozni kötelesek. A kendergyár igazgató-
sága a szerződés be nem tartása miatt panaszt 
emelt a kihágási bíróságon, amely kedden reg 
gel kezdte tárgyalni a monstre kihágási 
ügyet. A munkásnőket a szociáldemokrata 

párt felkérésére dr. Btriasm Ármin képvisel-
te. A tárgyaláson a munkásnők azt hozták 
fel mentségükre, hogy a munkabérekből nem 
tudtak megélni és kijelentették, hogy addig, 
ainig követelésüket nem teljesítik, nem álla-
nak munkába. A kihágási bíróság az ipartör-
vény 150. paragrafusa alapján egyenkint egy 
napi! elzárásra, átváltoztatható 30 korona 
pénzbüntetésre itélte a munkát megtagadó 
munkásnőket. Az Ítéletet természetesen va-
lamennyien megfelebbezték. 

— A Demke közgyűlése Gahovlch vissza-
helyezése mellett uöníStt. Vasarnap délelőtt 
tartotta meg a Délmagyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület rendkívüli közgyű-
lését, A rendkívüli közgyűlést Gailovich Jenő 
éa?Sccssa Dezső áítaQ az igazgatóság műit év 
december 29-iki határozata ellen beadott fb-
lebbezéseinek letárgyalására hívták össze. Az 
igazgatóság tudvalevőleg azt határozta, hogy 
Gailovich ügyében megindítja a fegyelmi 
vizsgálatot, amelynek lefolytatásáig nem kí-
vánja igénybevenni főtitkári szolgálatait. 
Gailovich ezt a határozatot, megiföiebbezte, 
Scossa pedig azért támadta meg az igazgató-
ság határozatát, mert az nem tette magáévá 
neki, mint ügyvezető-alelnöknek iGallovich 
ellen, beadott bűnvádi följelentését. A közgyű-
lésen dr. Becsey Károly, mint az igazgatósági 
ülésen, mind a két fülebbezés elutasítását ja-
vaolta. Dr. Balassa Ármin ezzel szemben az 
igazgatósági ülésen kifejtett álláspontjához 

P o r z s o l t - m a t i n é á p r i l i s 1 - ó n 
a K o r z ó - m o z i b a n , L e c k é k a h á -
z a s s á g b ó l . H e l y á r a k 6 , 4 , <5, 

2 korona , 

híven azt indítványozta, hogy a közgyűlés 
igazgatósági határozat hatálytalanításával he 
lyezze vissza azonnali az állásába Gailovich 
Jenőt és részére folyósítsa visszatartott fize-
tését. Á rendkívüli közgyűlés néhány szava-
zat ellenében elfogadta dr. Balassa indítvá-
nyát. Szabó Gyula azt indítványozta, hogy 
szavazzon meg az egyesület Gallovichnak mű-
ködése elismeréséül húszezer korona jutalmaz 
és ezzel tegyék lehetővé a főtitkár szándékát, 
a EfMKÍE-től való becsületes megválását. 
Wvmmer FüilÖp pártolta az indítványt, annál 
is inkább, mert legfőbb ideje már, hogy ezt a 
•kérdést véglegesen megoldják. ¡Dr. Balassii 
Ármin szerint ez a megoldás kivihetetlen, 
mert a fegyelmi vizsgálat eldőlte előtt tiszt-
viselőjének nem szavazhat meg jutalmat az 
egyesület. Ligeti Jenő közvetítő indítványt 
tett, hegy a jutalom kérdésével no legyen 
kónytden ismét foglalkozni a ItVJÍKiE. lAzt ja-
vasolta, hogy arra az esetre, ha a fegyelmi 
vizsgálat Galloviohra nézye kedvezően vég-
ződnék, a főtitkár minden külön határozat 
nélkül megkapja a húszezer korona végkielé-
gítést. Várossy ¡Gyula pártolta Ligeti indítvá-
nyát, amelyet nagy többséggel elfogadott a 
közgyűlés. Scossa. fölebbezétet elutasították. 

— A FelsőMzponti Gazd rsagi Egyesülőt 
s ekházat akar epifent. Dr. Fajka Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag, mint a Felső-
központi Gazdasági Egyesület elnöke, kérel-
met terjesztett a város tanácsa elé. amelyben 
a Felsőközponton egy 543 négyszögölnyi vá-
rosi földet, a vasúti állomás mellett pedig 300 
négyszögölet kér méltányolj feltételek mellett 
átengedni. Az első helyre az egyesület székhá-
zát akarja felépíteni, a vasút mellé pedig egy 
raktárházat, ahová, a gazdák terményeiket 
szállítanák be. továbbszállításra. A tanács ked 
di ülésén jóakarattal tárgyalta az ügyet es 
n.em idegenkedik a telkek eladásától, csupán 
azt köti feltételül, hogy a háború után három 
éven. belül fel kell építeni az épületeket. 

— Megváltozott az élősertés hüénkinti ura 
A hivatalos lap vasárnapi száma rendeletei; 
közöl, amely szerint a 40 kilónál nehezebb, cl* 
legföljebb 50 kiló élősulyu sertéseknek a hiz-
laló vagy állattartó részére történő eladású-
nál legfeljebb 7 korona 50 fillérért lehet élő-
súly — kilónként követelni vagy fizetni, 

— A gázgyár kőrieveie és a fogyasztók. 
A Délmagyarorseág ismertette elsőnek a gáz-
gyár legújabb körleveleit, amelyben a gáz és 
áramszolgáltatás megszüntetésével fenyeget a 
légszeszgyár abban az esetben, ha a fogyasz-
tók nem hajlandók már mostantól kezdve a 
fölemelt egységárakon fizetni a gázt és vil-
lanyáramot. A tanács keddi illésén ezzel a 
kérdéssel foglalkozva a következő határozatot 
hozta: A szegedi légszeszgyár és villanytelep 
igazgatósága által a fogyasztó közönséghez 
intézett 1918 február 1-én kelt körlevélből tu-
domást szerzett a Szab. kir. város tanácsa ar-
ról, hogy a szegedi világítási üzem igazgató-
sága ismét magasabb fogyasztási egységárak 
fizetésére hivja föl a város fogyasztó közönsé-
gét. Miután a körlevélhez csatolt áremelés ei-
fogadási nyilatkozat aláírására azzal hivatik 
föl a közönség, hogy az aláírás elmaradását 
a vállalat olybá fogja tekinteni, hogy az illető 
fogyasztó a gáz vagy áram kiszolgáltatására 
nem reflektál: a fölhívásnak ez a módja igen 
alkalmas arra, hogy a világítási szerződés 
rendelkezései egyáltalán nem, vagy csak hiá-
nyosan ismert fogyasztó közönséget a nyilat-
kozat aláírására mintegy kényszerítse', ennél-
fogva szükségesnek tartja a tanács, hogy fal-
ragaszakan fölhívja a í'ogyasztóközönség fi-
gyelmét aria, hogy a körlevélhez csatolt nyi-
latkozat aláírására nem köteles és hogy az alá 
irás elmaradása reá nézve ezidőszerint semmi 
féle hátrányos jogkövetkezményekkel nem 
járhat s különösen nem lehet, oka annak, 
hogy a vállalat ezen a elmen a gáz vagy 
áram kiszolgáltatását megtagadha- a, I£a * 
gázgyárnak terhes az üzem továbbvitele, se-
gíthet rajta: egyszerűen kezdje meg g tár-


