
S-aged, 1917. május 8. DÉLMAG Y AROESZAG 5 

.H,p annyi könyvet vásárolni, mint amennyi 

a z 6 alkalmi gazdájának van. Meg is mondja 

a véleményét, amint rakosgatja le a kocsiról 

a vesszőkosárija a sok eifrakötésü könyvet: 

— Hogy fér egy embör fejilie ez a. sok 

tudomány . . . Köll ehön .legalább ötven 

esztendő, inig a fejik-e szödi. 

Hurcolkodunk, kergetjük egymást, keres-

sük a jót, a jó után a jobbat, de hol találjuk 

-ezt -meg — mondaná a bölcs, ha látná május 

első napjain az utca lármás hétköznapi 

- •letét . . 
—:>/• 

— Időjárás. Enyhe idő várható, elvétve 

zi vataros esőkkel. 

PROGNÓZIS: Enyhe, elvétre csapa-

dék. zivatarok. Déli hőmérséklet: + 16.6 

fok Celsius. b 

— A király elutazott Bécsből. Bécsből 

"jelentik: A .király ma este 8 órakor báró 

Arz vezérkari főnök kíséretében elutazott 

Bécsből. 

— Gróf Tisza miniszterséget ajánlott fel 

az alkotmánypárt két tagjának. Budapestről 

jelentik: Qróf Tisza István miniszterelnök-

n e k kezdettől fogva az volt a terve, bogi" a 

koncentráció helyett a 67-es -pártokkal hoz-

zon létre együttműködést. Az ismeretes 

királyi kézirat megjelenése után ismét ak-

tuálissá lett Tiszának az a kísérlete. íhogy 

a parlament normális tárgyalását a 67-es 

pártoknak, elsősorban az alkotmány-pártnak 

eözremükédésével biztositsa. A miniszter-

elnök Bécsből hazaérkezve táviratilag intéz-

kedett. hogy gróf Esterházy Móric és gróf 

Bethlen István, akik ez idő szerint katonai 

szolgálatot teljesítenek, Budapestre jöjjenek-

Az alkotmánypártnak ezt a két tagját, akik 

már több izben közvetítettek eredményesen 

Tisza és az ellenzék között a pártközi béke 

érdekében, május elsejére kérette magához 

a miniszterelnök. Gróf Esterházy vasárnap, 

•gróf Bethlen pedig május 1-én reggel érke-

zet: Budapestre. Gróf Esterházy Móric ked-

den meg is jelent a miniszterelnöknél, aki 

felszólította arra, hogy mint tárcanélküli 

miniszter vállalja a háborús átmenettel kapT 

esolatos gazdasági és egyéb szociális ügyek 

irányítását és vezetését. Gróf Esterházy a 

felszólításra azt válaszolta, hogy érdemle-

gesen csak akkor elentheti ki elhatározását, 

ha gróf Andrássy Gyulával megbeszéli a 

doigot. Gróf Bethlen Istvánt kedden délután 

négy órakor fogadta a miniszterelnök a mi-

niszterelnökségi palotában. Gróf Bethlent 

-arra .kérte íol a miniszterelnök, hogy mint 

tárcanélküli miiiiszter vállalja Erdély rekon-

strukciójának irányítását és intézését. Gróf 

Bethlen István a miniszterelnök felszólítá-

sára szintén nem adott érdemleges választ. 

A miniszterelnöki palotából a Nemzeti Ka-

szinóba hajtatott, ahol hosszasabban tanács-

kozott gróf Esterházyval. Az Est munka-

társának mind a ketten azt mondották az 

ügyben, hogy addig semmiféle nyilatkoza-

tot., nem tesznek, amig nem beszélnek gróf 

Andrássy Gyulával, aki most Bécsben van. 

Andrássy szerdán éjjel érkezik meg iBécs-

ből és igy a döntés csak csütörtökre várható 

ebben a kérdésben. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből je-
lentik: A király kedden külön kihallgatáson 
fogadta Bobrzynszki galíciai minisztert,majd 

Bjelek püspök, tábori vikáriust, gróf Czernin 

közös külügy minisztert és Höfer "élelmezési 

minisztert. 

— A bolgár király magyar felköszöntője. 

Szófiából jelentik: A király ebédet adott a 

bolgár fővárosban időző gróf Apponyi Albert 

és a többi magyar vendég tiszteletére. Az 

udvari ebéden, amelyen részt vett a trónörö-

kös Cyrill herceg, Radoszlavov, Jekor fő-

parancsnok és a hadügyminiszter, a király 

magyar nyelvű felköszöntőt mondott Appo-

nyira. Kellemes kötelességemnek tartom, — 

mondotta a király — hogy már ama számos 

köteléknél fogva is, amely a lovagias magyar 

nemzettel összefűz, Önnek a magam és meg-

sebesült és megrokkant katonáim nevében a 

legforróbb bálámat fejezzem ki. A király 

beszédére gróf Apponyi válaszolt és a király-

rályról, mint az első bolgár .emberről emlé-

kezett meg. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
csütörtökön reggel Szegedre érkezik. 

— Az uj tengerészeti parancsnok kine-

vezése. Bécsből jelentik: A király Njegovan 

tengernagyot, flottaparanesnoki minőségben 

való meghagyása mellett, tengerészeti pa-

rancsnokká és a hadügyminisztérium ten-

gerészeti osztályának főnökévé nevezte ki. 

— Kailer altengernagy temetése. Kölnből 
jelentik;: Kailer altengernagyot kedden te-
mették nagy részvét mellett. A temetésen a 
király is képviseltette magát. 

— Katasztrófáiis földrengés. Zágrábból 

jelentik: Az itteni szeizrnografikus készülé-

kek elsején este ólyan óriási földrengést 

jeleztek, amely eddig a földrengések tör-

ténelmében páratlanul áll. Az erős föld-

mozgás folytán a készülékek alig tehettek 

feljegyzéseket. Elsején este 8 óra 46 perc-

től kezdve május 2-iká.n délig a föld nem 

nyugodott, mert a rengés után egész soro-

zat pótrengés következett. A földrengés 

fészke körülbelül 13.000 kilométer távol-

ságban van, alighanem a Csendes-oceánon 

levő Uj-Guineában. 

— Hir dr. Reiniger Hermannról. Szeged 

város tiszti orvosa, (Felsőtanya népszerű, ked-

velt doktora, dr. Reiniger Hermáim aki' két-, 

három hónappal a háború kitörése után sza-

kadt el szeretteitől és nagyszámú, igaz, lelkes 

barátaitól, hogy mint a 3-ik honvéd huszár-

ezredhez beosztott főorvos teljesítsen harctéri 

szolgálatot, és 1915-ben súlyos sebesüléssel az 

orosz fronton hadifogságba került, megsza-

badult az orosz fogságból és egyelőre Krisz-

t iáméban tartózkod ilk. 

— A Dugonics-Társaság Tömörkény em-

lékeért, A Dugonics-Társaság igazgató-tanácsa 

szerdán délelőtt tartotta első ülését Tömör-

kény István halála óta. Az ülés tárgya annak 

a megbeszélése volt, hogy Tömörkény, nagy 

főtitkára emlékezetéi milyen formában örökit-

hetuó. meg legmegfelelőbben a társaság. Ho-

rror István elnök indítványozta, hogy az igaz-

gató-tarács jelen üléséből részvét-iratot intéz-

zennpk Tömörkény özvegyéhez. Azt hiszi, a 

Dugonics-Társaság miiit irodalmi testület 

ngy tesz eleget legméltóbban halhatatlan fő-

titkára iránt való kötelességének, h-a Tömör-
/ 

kény összes munkáit úgynevezett végleges ki-

adásban kiadja a társaság terhére, és az iró 

családjának javára « gondoskodik annak a 

lehető legszélesebb körű elterjesztéséről. Dr. 

Löir Immánuel örömmel csatlakozott az in-

dítványhoz, azzal a módosítással, hogy a vég-

leges kiadásban Tömörkény tudományos és 

pubiieistikai munkássága is képviselve legyen 

egy-egy kötettel. Az igazgató-tanács ebben az 

érdemben fogadta el a javaslatot. Ismertették 

ezután dr. Balassa Árminnak, a szépirodalmi 

osztá'y elnökének a szegedi hírlapírói kar 

nevében beterjesztett indítványát, hogy a Tö-

mörkény emlékének megörökítését célzó akció 

vezetésére közös bizottság küldessék -k.i a tár-

saság és- a hírlapírói kar kebeléből. Az igaz-

gató-tanács e közös bizottságba a társaság 

részéről Homár Istvánt, dr. Szalag Józsefet , és 

Nagy Zoltánt küldte ki. 

— A Nővédő Egyesület közgyűlése. A 
Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület vá-
lasztmánya kedden Raskó Istvánné elnöklete 
alatt- ülést tartott, amelynek legfontosabb 
tárgya -az egyesület rendes évi közgyűlésének 
előkészítése volt. A gyűlés megnyitása után 
Raskó Istvánné elnökasszony legelső sorban ix 
a hála mélyen megérzett szavaival mondott 
köszönetet azért az őszinte és igaz részvétért, 
amellyel az egyesület édes .anyja elhunyta al-
kalmából nagy bánatában osztozott. IM.ajd 
áttérvén a napirendre, jelentést tett az egye-
sület leányotthonáról, anya és csecsemővé-
delmi működéséről, napközi-otthonáról, az 
eszközölt gyűjtésről ,a segélyezésekről, a nő-
védelmi iroda forgalmáról és az egyesület 
egyéb intézményeinek tevékenységéről. Fel-
merült esetből kifolyólag elhatározta a vá-
lasztmány, hogy az egyesület sírhelyek gon-
dozását elvállalja s az -erre vonatkozó felté-
telek megállapításával az elnökséget bizta 
meg. Az évi rendes közgyűlést a választmány 
május 14-ikére, délután 5 órára tűzte ki. -Ez-
zel kapcsolatban Haúser Rezpő Sándor pénz-
táros bemutatta az egyesület 1916 évi záró-
számadását és vagyonmérlegét, valamint 
1917. évi költségelőirányzatát. A számadáso-
kat a választmány helyeslőleg tudomásul vet-
te s azokat elfogadás végett a közgyűlés eh* 
terjesztette. 

— Készül a hatóság a jövő évi lisztéi-

osztásra. A lisztelosztás kezdetben mutatkozó 

rendellenességeit tudvalevőleg Szegeden si-

került megoldani. A lisztkönyvek rendszere 

teljes mértékben bevált s mint Balogh Ká-

roly tanácsos a polgármesterhez intézett 

beadványában mondja, ez a rendszer jövőre 

is fentaríható lesz. Szükségesnek tartja 

azonban már most megindítani a munkát, 

hogy ,a lisztkönyvek kiállítása, kiosztása al-

kalmával semmi zavar ne álljon elő és hogy 

minden közellátás alá tartozó polgár köny-

nyen és kellő időben, kényelmesen hozzá-

juthasson a maga lisztkönyvéhez- Balogh 

Károly tanácsos evégből kívánatosnak tart-

ja , hogy a lisztelárusitással foglalkozó ke-

reskedők és sütőiparosok a maguk vevő-

köreit már most önkéntes jelentkezés sze-

rint írják össze a polgármester rendeletére 

és a. listát minden kereskedő és iparos betii-

sorr-endbe foglalva két példányban állítsa 

ki. Jelentkezési határidőül legfeljebb május 

31-ikét kell kitűzni és ezen belül minden 

városi polgárnak be kell jelenteni, hogy 

1917 augusztus 15-től kinél kívánja a lisztet 

igénybe venni. Az élelmezési hivatal pedig 

a jegyzékek feldolgozása utján megállapit.ia. 

hogy egyesek részéről nem történt-e két-

szeres, vagy többszörös jelentkezés. 

— A népszámlálás Szegeden. A kormány 

tudvalevőleg elrendelte, hogy május elsejétől 
kezdődőleg -az egész országban nép- és állat-
számlálást tartsanak, A népszámlálást három 
na-p alatt be kell fejezni. A rendelet érteimé-
iben Szegeden kedden megkezdték a népszám-


