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pcntja, az uralkodó-párnak Szegedre való 
megh vása. Az ügyet Taschlir Endre főjegy-
ző referálta. Ismertette a tanács javaslatát, 
amelyet szerdai számunkban teljes egészé-
ben közöltünk. Kéri a tanács javaslatának el-
fogadását. 

Dr. Becsey Károly. Azt hiszi, a város-
nak minden polgára egyforma örömmel fo-
gadja a tanácsi javaslatot. Annál nagyobb 
ez az örömünk, mert hiszen a király meg-
ígérte azt, hogy fél évet — eltérően elődei-
től — minden évben hü magyar ja i között fog 
eltölteni. De a javaslat indokolása nagyon 
heiyteien. javasolja, hogy a kórházügyet tc'-
jesen küónitse 'el a város a királylátogatás 
ügyétől és a tanácsi javaslatot is igv fogad-
ja el a közgyűlés. 

Tastkler Endre főjegyző ujabb fö'szola-
lása után « közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
a tanács javaslatát. 

Következett a tárgysorozat harmadik 
pontja, a Királyi pár látogatásakor fölmerülő 
költségek fedezése tárgyában, amelyet szin-
tén Taschler Fndre főjegyző ismertetett. A 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tanács-
rak azt az előterjesztését, hogy a tanacsot 
fölhatalmazza az okvetlen szükséges kiadá-
sok folyósítására. 

Szaoó nyula : Nem a javaslathoz kiván 
hozzászólani, ue nem hagyhatja szó nélküh 
hogy már nagyon hosszú idő óta valaki ál-
landóan hazug és rosszakaratú tudósítások-
kal látja el a budapesti lapokat és ez a ká-
rosnak sok milliós károkat okoz. Most is. a 

kiráiyiátogaiással kapcsolatban azt irja a 
„Pesti Hirlap", hogy „dr. Becsey Károly a 
szerdai aözgyültsen azt foja indítványozni, 
vezessék körül a királyi párt a piszokba, sze-
métbe és nyomorba merült városon és a ki-
rályi pár jó szive el fogja engedni a diadal-
kaoakat". Aki ezt a tudósitást föladta, az 
megérdemli, hogy korbáccsal kergessék ki a 
városból. Eh szólítja Becsey Károlyt, nyilat-
kozzék. hogv e v e tényleg ilyen nyilatkoza-
tot? 

Dr. Kelemen Béla iőispán íővilágositással 
közi:, Iv.gv a hir elcbb a „8 Orai Ujság"-ban 
jelent meg, ugyanilyen tartalommal. 

Dr, Becsey Károly kijelenti, hogy ilyen 
nyilatkozatot souasem tett, nem is akar ten-
ni és teljes mértékben elitéli azt, aki ország-
világ előtt rnár évek óta kipellengérezte ezt 
a váiostl Korbáccsal kellene kiverni a város-
ból azt, aki ennyire hűtlen városához. 

Dr. Balassa Ármin szerint a városnak a 
helyreigazítás jogával kell élnie, ha erre ok 
van. S miután a vád ódiumát igv, hogy a ha-
mis tuósitások szerzője ismeretlen, az egész 
szegedi sajtó, annak becsületesen dolgozó 
munkásai is viselik, ő ezt a sajtó becsületes 
és várost szerető murkásainaik nevében visz-
szautasitja. 

Dr, Kelemen Béla: Az illető tudósító, a 
ki ezt a hírt föladta, súlyosan vétett a város 
ellen. Örömmel veszi, hogy látja, hogy a 
tendenciózus híreket a közgyűlés is vissza-
szautasitja. 

B hatóság megkezdte az ellátatlanok számára 
a gabona bevásárlását. 

A szegedi lakosság lisztellátása érdeké-
ben megindultak az előmunkálatok. A köz-
élelmezé_si miniszter legutóbbi rendelete ér-
telmében a város beszerezheti az ellátatlan 
lakosság részére szükséges gabonamennyi-
séget, köteles azonban azt tárolni, megőröl-
tetni, jókarban tartásáról gondoskodni és az 
egyes családoknak csak két hónapra szüksé-
ges mennyiséget szolgáltathat ki. Ezen az 
alapon kezdődtek meg természetesen a tár-
gyalások a város hatósága és a Haditermény 
itteni képviselője, a Magvar Általános Hitel-
bank szegedi kirendeltsége között. 

A Haditermény eddig 120 vagon szegedi 
gabonát szállított be a Back-malomba meg-
őrlés végett. A polgármesterrel való meg-
állapodás és a miniszteri rendelet alapján 
szerdán beszüntette a Haditermény a gabo-
nának a Back-malomba való beutalását. Két 
malommal ugyanis létrejött már a megálla-
podás a tekintetben, hogy vállaják a városi 
gabona őrlését és eltárolását. A Milkó-ma-
lom tíz, a Lichtenegger-malom 30 vagomi 
eltárolására vállalkozott. Tárgyalás folyik a 
Szegedi Mezőgazdasági Ipar részvénytársa-
ság malmával, hogy 50-vagon gabona őrlé-
sét és eltárolását vállalja. Ez a tárgyalás is 
rövidesen befejeződik. Szeged területéről 
még 200—250 vagon gabona, nagyobbrészt 
rozs és csak kisebb mennyiségben buza be-
szállítását* várják. A fenmaradó mennyiség 
őrlését és eltárolását a Back-malom vállal-
ja. ha erre — mint központi malom — enge-
délyt kap. 

Becslés szerint annak a mennyiségnek 
körülbelül háromnegyed része fog rendelke-
zésre állni, ami tavaly azoknak a nemterme-
íőknek kellett, akik egész évre fedezték ma-
gukat. Minthogy Szegeden leginkább rozs 
terem, lényegesen nagyobb mennyiségben 
rozsliszt fog rendelkezésre állani. A hatóság 
azért döntött amellett, hogy liszttel fogja el-
látni a közönséget, mert ez az egyeseikre 
sokkal kevesebb költséggel és utánjárással 
jár. 

A város ellátatlanjai részére 82 vagon 
lisztre lett volna szükség havonként, ha a 
közélelmezési miniszter helyben hagyta vol-
na a 8 kiló 40 dekára tervezett havi lisztfej-
kvótát. A közélelmezési miniszter azonban, 
mint ismeretes, 7 kiló 20 dekára redukálta 
a fejkvótát, ezért a város is 70 vagonra re-
dukálta igényét. Erre a miniszter 45 vagon 
lisztet utalt ki augusztus 15-étől szeptember 
15-éig terjedő első hónapra, mire a város 6 
kilóra redukálta a havi járandóságot. Most 
azután arról értesiti a Haditermény a vá-
rost, hogy 30 vagon lisztet utalt ki az ellá-
tatlanok számára. Ha már most a hatóság 
ennek megfelelően akarná a fejkvótát redu-
kálni, akikor 4 kiló liszt jutna minden em-
berre egy hónapra. Dr. Somőgyi Szilvesz-
ter po'gármester táviratozott a közélelmezé-
si miniszternek, hogy a hiányzó lisztet sür-
gősen utaltassa ki, nehogy a lakosság liszt-
ellátásában fennakadás álljon be. 

A németen megállították az angolok nagy offenzíváját 
Berlin, augusztus 14. A Wolff-ügynök-

ség jelenti: Miután az angol offenziva az 
Ancre és Avre között áldozatokkal teli hiába-
való sulvos támadások után a -régi Somme-
csata terepének szélén megfeneklett, az an-
golok 12-én délelőtt nyugodtan maradtak és 
csuk délután és este kezdtek részleges tá-
madásokba a Római-uttól kétoldalt, valamint 
az Euce-szakasztól délire, ahol a brit roham-
hullámok a német vonalakig előrejutó It-k. 
El len'elkéssél visszavetettük őket. A franciák 
ellenben ismét több brit hadosztá'yt vetettek 

harcba az Avre és Oise között áttörési cél-
lal. A mód. ahogyan hiábavalóan egyes he-
lyeken ötször egymásután rohamot intéztek, 
az orosz tömegáldozatokra emlékeztet. A 
francia ezredek hatalmas fáradozásai hiába-
valóak maradtak, Ahol apró sikereket értek 
el, a németek rövidesen mindent visszafog-
laltak, gyors ellenlökéssel kiűzve a franciá-
kat az elvett árkokból Mia'att a németek a 
menekülő franciákat üldözték, foglyokat" ej-
tettek. 

POLITIKAI HÍREK. 
Budapesti tudósítónk teletonjelentése. — 
(A főrendiház ülése.) A főrendiház szer-

dán délelőtt 11 órakor ülést tartott, hogv a 
képviselőházban legutóbb elfogadott javas-
latokat letárgyalja, összesen 15 főrend volt 
a teremben, amikor gróf Keglevich Gábor 
alelnök megnyitotta az ülést. A kormány tag-
jai közül Weker e, Pcpovis, Szurmav. Zichy 
és Tőry volt jelen. Elnök rövid székfoglaló 
beszédet mondott és a főrendek támogatását 
kérte működéséhez. Jelentette ezután, hogv 
augusztus 17-én, a király születésnapján a 
koronázó Mátyás-templomban ünnepi isten-
tisztelet lesz. A főrendiház ezután az összes 
napirendre tűzött tárgyakra kimondta a sür-
gősséget. Ezután áttérnek a napirendre. A 
katonai ellátásról szóló törvényjavaslatról 
gróf Mailáth József örömmel konstatálja, 
hogy a beterjesztett törvényjavaslatok között 
ez a javaslat a legjobb. Elnök ezután a vitát 
bezárja. Báró Szurmay Sándor honvédelmi 
miniszter válaszol Mailáthnak. A művégta-
gokat a Hadigondozó fogja saját műhelyé-
ben elkészíttetni és önköltségi áron adja el. 
A törvényjavaslat végrehajtása érdekében a 
kormány mindent el fog követni. Kéri a ja-
vaslat elfogadását. Popovics Sándor pénz-
ügyminiszter egyetért a szónokkál a Hadi-
gondozóba vonatkozóan. A javaslatot általá-
nosságban elfogadják. A részleteknél nemi. 
történt fölszólalás és igv a főrendiház a ja-
vaslatot részleteiben is elfogadta. Ugyancsak 
elfogadták általánosságban és részleteiben 
az ellátási törvény pótjavaslatát is. Gyön-
gyös város, újjáépítéséről, rendezéséről,- a 
közszolgálati alkalmazottak adósságainak 
rendezéséről, a hadinyereségadóról, a viz-
szabályozás és talajértékesitési kölcsönről, a 
sójövedékről és a szénadóról szóló törvény-
javaslatokat általánosságban és részletes 
tárgyalásban vita nélkül elfogadták. A napi-
rend letárgyalása után elnck kéri a főrendi-
házat. hogv a király nevenapján a főrendi-
ház szerencsekivánatait kifejezhesse. Ezzel 
az ülés véget ért. 

Karbid lámpák, 
karbid gyertyák R &. G varró 
gépek k -rét<párok, gramofonok 
benz ines öngyújtók, v i l lamos 
z seb lámpák, f r i s s s záraz ele-
men , ö s s z " s géprészek , stb. 

Nagy javitó mühe'y 

D É R Y E D E 
Szeged , Kiss-utca Keleti-palota. 
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Csütörtökön, augusztus 15-én. 

H E D D A V E R N O N , 
az ismert művésznő felléptével 
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Dráma 4 részben. 

Izgalmas, finom és értékes attrakció. 

Előadások d. u. 2 órától kezdve. Gyermekjegy csak 
az első előadásra érvényé-ek. Jegyek előreválthatok 

délután fel 2 órától. 


