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— A képvisetővalasztas. A helyzet mára 
ismét érlelődött. Dr. Kelemen Béla főispán és 
dr. Kószó István országgyűlési képviselő 
tudvalevőleg Budapesten jártak, hogy Popo-
vics Sándor pénzügyminiszter jelölésének 
útját egyengessék. Mindketten azon a véle-
ményen voltak ugyanis, hogy Popovics fel-
lépésével sikerülni fog egyhangú választá-st 
elérni. Mindketten hazajöttek már Szegedre 
és mára kellett volna megérkezni a főispán-1 

hoz az értesítésnek arról, hogy vállalja-e 
Popovics a jtlöltséget, vagy sem. Az esti 
órákig ez az értesítést nem érkezett meg. 
Budapestről viszont azt telefonálják nekünk, 
hogy Popovics nem vállalja a jelöltséget. 

A nemzeti munkapárt 9-én, vasárnap 
délelőtt tartja a Korzó-mozi nyári, rossz idő 
esetén téli helyiségében képviselőjelölő nagy-
gyűlését, amelyre Budapestről Szegedre ér-
keznek szombaton este báró Tallián Béla, 
Hegedűs Lóránt, Almássy László, Pál Alfréd 
és báró Lévay Lajos. A munkapárt a gyű-
lésre érkező képviselők tisztelétére a Tisza-
szálló éttermében szombaton este fél 9-kor 
pártvacsorát rendez, melyre a párt híveit és 
barátait az elnökség ezúton tisztelettel meg-
hívja. A teríték ára: 6 korona. A munkapárt 
harmadik kerületi végrehajtó' bizottsága a 
párt Bástya-utca 9 szám alatti helyiségében 
hétfőn délután 6 órakor folytatólagos ülést 
tart, melyre a tagokat az elnökség meghívja. 

Az Uray Zoltán jelölése mellé csoporto-
suló vasutasok, köz- é s magántisztviselők 
állandó permanenciában vannak. Uray Zoltán 
a jelölés elfogadását pár napig függőben tart-
ja, mivel Popovics pénzügyminiszter jelölése 
ügyében döntés még nem történt. Arról ér-
tesítenek bennünket, hogy Uray bizalmas 
körben kijelentette, hogy az esetben, ha a 
jelöltséget elfogadja, nyomban leköszön ál-
lásáról, illetve nyugdíjazását és azonnali fel-
mentését kéri. 

— Srem hir. Dr. Kelemen Béla főispán 
Szentesre-utazott. ) 

— Kitűnt tések. Braun Izidor népfölkelő 
állatorvosnak, dr. Klein Sámuel ezredorvos-
(naik, dr. Dapas Ferenc főorvosnak, Panncz 
Ferenc alállatorvosnak' és dr. Bakay Lőrinc 
inépfölkelő zászlósnak az 5. népfölkelő pa-
rancsnokság nyilvántartásában az ellenség-
gel szemben tanúsított önfeláldozó magatar-
tásukért a legfelső dicsérő elismerés — a 
kardok egyidejű adományozása mellett —• 
tudtul adatott. 

— A Stefánia S?öv tség ülése. A szeged 
Stejfáni-Szövetség' 'pénteken 'délután népes 
ülést tartott a városháza bizottsági termé-
ben. Az ülésen dr. Szalay József rendőrfőkapi-
tány bejelentette, liogy a kormány attól az 
intenciótól vezéreltetve, hogy az anya és 
•gyermekvédelem élére szakembernek kell ke-
rülni a vidéken is, törvényhatósági, biztossá 
dr. Turchánpi Imre királyi tanácsost, az ál-
lami gyermekmenhely igazgató-főorvosát ne-
vezte ki. Igy ő elnöki tisztét leteszi és á tadja 
a törvényhatósági biztosnak. Egyben, köszöni 
a szövetség tagjainak irányában tanúsított 
î edYCS;' előzékenységét, amellyel munkájában 
mindenkor segíteni • igyekezett. Kér i ugyan-
őzt-a jóakaratot az u j elnök részére is. Ö ma-
ga, íjairit; elsőfokú közegészségügyi ható 

ság feje továbbra is megmarad a szövetség 
lelkes közkatonájának és megtart ja össze-
kötői tisztét a városi közgyűlés és a szövet-
ség között. Az elnöki tisztet ezzel átadja* Dr. 
Turcháüyi Imre meleg szavakkal méltatta a 
távozó elnök érdemeit és a maga számára is 
kérte a szövetség támogatását. Kéri dr. Sza-
lay Józsefet, hogy mint alapitó-elnök marad-
jon meg továbbra is. Utána dr. Wolf Ferenc 
városi főorvos biztositotta az uj elnököt tá-
mogatásáról. A szövetség t i tkárul válasz-
totta dr. Kovács Ödönt. Végül az elnök beje-
lentette, hogy az elsőszülött gyermekek ré-
szére olosó kelengyét rendelt a népruházaati 
bizottságnál s hogy legutóbb megalakult 
Szegeden a munkások Gyermekbarát Egye-
sülete, amely szintén képviseletet nyer a 
szövetségben. 

— Indítvány a hürgyüléshez a nők vá-
lasztójoga ügyében. Dr. Cserő Ede törvény-
hatósági bizottsáki tag rokonszenves indit-
yányt nyújtot t be a városhoz a nők választó-
joga ügyében. Az indítványban azt kéri, hogy 
a törvényhatósági bizottság irjon fel a kép-
vénybe igtassa. Az indítvány megokolása 
viselőházhoz, hogy a 'nők választójogát tör-
vénybe igtassa. Az indítvány megokolása 
nőknek egy tekintélyes része műveltségénél, 
Önálló megélhetésének szorgos, lelkiismeretes, 
a nemzetet tápláló munkálkodásánál fogva 
méltán kiérdemelte a mult időkben is, még 
inkább a világháborúban, hogy az ország 
ügyei intézésének kötelességeiben és jogai-
ban a férfiakkal egyenlő részt vehessen. 

— Urnapi körmenet az ofesz fronton. 
A 12. vitéz honvédezred egyik zászlóalja gyö-
nyörű, fenségesen szép ünnepet rendezett az 
olasz front S. községéiben, amint onnan í r j a 
nekünk F. R. Lélekemelő része volt az ünnep-
ségnekt amidőn az olasz lelkész köszönetet 
mondott a zászlóaljparancsnoknak és a tiszti-
karnak 1 az ünnepély rendezéséiért. ISzines, 
ékes szavakkal vont párhuzamot a lelkész a 
bibliai esemény és a most duló háború közt 
A nagyhatású egyházi szónoklat után, ame-
lyet az olasz lakosság megnyugvással foga-
dott, a honvédek köréből alak|tott énekkar 
egyházi dalokat adott elő megkapóan nagy 
hatással. Az istentiszteletet, amely soká em-
lékezetes marad a derék 12-es honvédek közt, 
a Himnusz elénekiésével fejezték be. 

— Potio'ek nvugd'ia. Potiorek tábornok 
neve 'a szerbiai kudarccal kapcsolatosan em-
lékezetes az országban. Rég nem hallottunk 
róla, most .azonban ismét felbukkant neve a 
bécsi lapokban, amelyek liirül adják, hogy a 
táborszérnagy nyugdiját 8000 koronával föl-
emelték. ' 

— Bécs hadikötcsönjegvzése . Bécsbál 
jelentik, hogy a városi tanács a nyoleadik 
badikölcsönre 70 millió korona jegyzését ha-
tározta ej. 
, — Az antant a monarch'a fo«r»dalm'-
bati reménvkedik. A Pester Lloyd péntek 
reggeli száma feltűnést keltő cikket közöl. 
Árról van szó. hogv az antant — miként a 
háború elején - - ismét arra alapítja hadite,r-
vét, hogy sikerül neki forradalmat szítani a 
monarchiában. A Pester L'ovd Bécsből arról 
értesül, hogy'Ausztr ia-Magyarország vezető 
köreiben biztosan számolnak a közelebbi idő-' 
ben nagy erővel meginduló 'kísérletről,. smc'y. 
a monaron ia szláviéinak szövetségét fogja 

: keresni. Az antantnak az a terve, hogv Kra-
kóban és Varsóban nagy-lengyel programmal 
mozgalmat támaszt, amelynek nyomán n>. 
Oroszországtól elszakadt népek és a romá-

• nok elé egy általános békekongresszus képét 
varázsolja, amelyen az . antant darabokra 
tépné a bresztlitovszki békeszerződést. Ezek 
a kísérletek hajótörést fognak szenvedni. Ezt 
bizonyítja az' isi hogy a monarchia nyilvá-

nosságra hozza az antant terveit, mert nem 
tart azoknak a következményeitől. 

— Simák mérnök nyugan mb*n. Simák 
Ferenc, a városi mérnökség útépítési osztá-
lyának vezetője pénteken benyújtotta a pol-
gármesterhez nyugdíjaztatása iránti kérel-
mét. Simák állítólag azért íkéri .nyugdíjazta-
tását, mert a városi mérnökség élére idegen-
ből hoztak főmérnököt. 

Kormónyrenoeiet a szerencsejátékok 
ellen. A hivatalos lap pénteki számában végre 
megjelent a kormány rendelete, amely a 
'klubokban eltilt minden szerencsejátékot. A 
kormányrendelet kiadására sürgősen szükség 
volt a dühöngő és erkölcsi züllésbe, anyagi 
romlásba kergető kártyaszenvedély eillen. A 
rendelet egész terjedelmében a következő: 1. 
Mindazok a szerencsejátékok, amelyek a (ki-
hágásokról szóló 1879. évi .XL. törvénycikk 87. 
és következő szakaszai szerint a nyilvános 
vagy a közönségnek nyitva álló helyeken «,! 
vannak tiltva, tilosak az egyesületek (tarsas-
körök, klubok, kaszinók stb.) helyiségeiben 
is. 2. Aki az 1. §-ban megállapitott t i lalmat 
azáltal szegi meg, hogy egyesületi helyiség-
ben szerencsejátók-váiilalatot tart, vagy a 
vállalkozót a szerencsejáték üzésében segíti* 
kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető 
elzárással és kétszáz koronáig terjehető pénz-
büntetéssel büntetendő. 3. Aki aa I. <§f-iban. 
megjelölt helyiségekben a szerencsejátékban 
részt vesz, azt kihágásért kétszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel ke®, büntetni. 4. 
Kihágást követ el és a 3. szerint bünteten-
dő az egyesületnek az a tisztviselője vagy kö-
zege (igazgató, háznagy, gazda stb.), aki az 
egyesületi helyiségekben az alapszabályok 
szerint a rend fentartásáról gondoskodni hi-
vatott és ott a szerencsejátékot elnézi, vagjr 
/röteles ellenőrzés elmulasztásával lehetővé 
teszi. 5. Az 1879. évi XL. törvénycikk 20. és 
91. foának rendelkezéseit az e rendeletbe üt-
köző kihágások eseteiben is alkalmazni kell. 
6. A jelen rendeletbe ütköző kihágások miatt 
az eljárás a kir. járáshirósg hatásköréhe tar-

| tozik. 7. Ez a rendelet junius hó 15-én lép ha-
tályba. Az a törvény, amelyre a belügymi-
niszteri rendelet hivatkozik, kimondja, hogy" 
szerencsejátéknak minősítik azt, amelyben 
a nyereség vagy veszteség kizárólag a vélet-
lentől függ. 

— A vasúti eller6rző-örjárat a vasúti 
rablások megakadó yozására. A hadügy-
miniszter rendelete értelmében tudvalevőleg 
katonai ellenőrző-őrjáratokat létesítettek a 
monarchia minden nagyobb vasútállomásán 
a vasúti rablások megakadályozására. Az 
Üherwachungs-patrouil már Szegeden is meg-
alakult és a parancsnoka Papp Menyhért 
főhadnagy, aki civilben szegedi rendőrkapi-
tány ' volt. Hogy a kirendeltségnek működése 
eredménnyel járjon, ahhoz mindenesetre 
szükséges a közönség: támogatása is. Aján-
latos lenne ezért a jövőben, hogy azok. akik 
valamilyen értékesebb szállítmányt várnak, 
vagy küldenek, azt bejelentsék a kirendelt-
ségnek. A szegedi kirendeltség helyisége az 
Oroszlán ^ és Klelemen-uiea sarkán van és 
a kirendeltség Ikülön detektiy-testüJettel ren-
delkezik. 

Zeidl Vencel meghízott a fogságban. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Zeidl 
Vencel, az ismert árdrágító nagyvágó pénte-
ken töltötte ki négy-hónapi büntetését. Zeidl 
a fogságban annyira megbizott. hogy orvosa 
egy ideig eltiltotta a húsevés! "1. 

Zeneiskolai hang-ror eny. A városi ze-
neiskola junius 9-én, vasárnap délelőtt félti-
zenegy órakor rendezi harmadik LLThi. 
'hangversenyét • a Tisza-szálló nagytermében 
változatos és 'nívós műsorral. Helyárak: pá-
holy 8, számozott ülőhely az első 5 sorban 2. 
számozott ülőhely a 6. sortól kezdve. 1. korona, 
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