Szeged, 1915. április 20.

DÉLMAGYARORSZÁG.

13

— A katonai szállítók visszaélései a
se kell, hogy nyugtalanságot idézzen: elő, ámde hadvezetőségünk megfelelő fedezékeket é;s közgyűlés előtt. Kolozsvár város törvényhatóerődítéseiket létesített a folytonos támadások sága a következő átiratot intézte Szeged váoooo
visszaverésére és milyen eredménnyel, azt ros törvényhatóságához: Kolozsvár szab. kimár
elmondották eddig is a Hőfer-jelentéseti rályi város törvényhatósági bizottsága 10)15.
— Az Apponyi Albe í gróf közreműköés .csapataink még Homonna, Varannó, vala- évi március hó 23-án tartott rendekS kiözgyüdésével rendezendő hangverseny iránt város- mint Sztropfcó és Ungvár felett is felvehetik Séíbeu Hevesi József és Tamássy István biszerte rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul. a harcot, hogy megállítsák az orosz hengert. zottsági tagok inditányára egyhangú hatáAz európai hiirü szónok előadása' már magá- A levél irója, kihez meghívót küldött isimerő- rozattal íme-gdöblbenésiéinlek jegyzőkönyvileg
kifejezést ad amidőn a m a g y a r ipar és fc-eresban véve is szenzációként hat, ezenkívül pe- se, h a esetleg célszerűnek mutatkoznék a mekedeilieim tisztes hirneivét sárbatipró tettesedig még a két illusztris zeneművész fellépése I nekülés, a harctér központjából azt irja, föl- ket és bűntársaikat a nemzet közimegvietós©
tétlenül bízik az orosz ki ve résében, jeléül anegyenesen oi.yain színvonalra emeli az es- nak teljes erővel indult még birtokán a kerté- élé állitja, elvárja az igazságszolgáltatásitól,
télyi, aminő Szegeden miég ritkán volt. Dienzl szet, melyet hasznos konyhakertészettel
in- hogy ellenük a törvény mentségeit és enyhítő
Oszkár zeneművész és Földessy Arnold gor- tenzivebben szándékozik művelni, aimit nem körülményt nem islmlerő szigorát alka-knaziva,
példát statuáljon a hazaárulók méltó -megdonkavirtuóz műsoruk legszebb számait fog- tenne, ha legcsekélyebb aggodalmai is lenné- .ibünhöldiéteéra Törvéínyihatásiági bizottságunlk
ják bemutatni. A szegedi intelligens közönség nek. Csakis a drágaság terheit viselik el ne- végül kinieinidotta hogy jelen határozatát a
hezen, de amikor elsősorban a katonák élel- táistörvénylbatóságckkaH, valamint a keresméltán érdeklődik annyira a Vöröskereszt esmezéséről kell gondoskodni, ott a polgárság
télye iránt, mert amellett, hogy egy Apponyi érdeke háttéribe szorul és fődolog, ha mindjárt kedelmi és iparkamarákkal Ihíasicnló szellemű
határozat hozatala végett, átiratilag körii.
Albertnak magas színvonalú előadása és a a megszokott áruk százszorosáért, de még
Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósági bimindig minden nehézség nélkül beszerezhetik zottságának 1915. évi mánciuls hó 23-án tarzeneművészek fellépte folytján .felejthetetlen
estén fog résztvenni, egyúttal még a jóté- az élelmi, cikkeiket.
tott rendes közgyűléséből. Kolozsvár, 1915.
— Drágább lesz a konflis Szegeden. évi. április hó 3. A város közönség© nevében
konyság oltárán is áldozik. A folyó h ó 19-én
tartandó cstéiyre csütörtökig; a katiholikus A tákáiraniáíny drágulása folytán a. szegedi Dr. Haller Gusztálv s. k. polgármester. A tanács hétfői ülésén ugy haározotit hogy az átköri kórház irodájában (Somogyi-utca 20, te- bérkocsisok a r r a a felfedezésre jutottak, htegy iratot pártolólag terjeszti a szerdai közgyűlefon 228), azontúl pedig a színházi pénztár- a kocsijuk etlőtt mélán bandixxkoiló támolygó lés élé.
áltofeok elláisása nagyon scikiba kerüli, Mivel a
nál lelhet jegyeket előjegyezni.
— Kényszermunkaerőt rendelnek ki a
konflis lovaikat a bérkocsis ok t a r t j á k el de a
— Lichtenegger főtorzsorvos n y u g a - közönség pénzéin, természetes tehát, hogy a szőlőmüvelésre. Ghillányi Imre báró földműlomban. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma közönségnek valahogyan tudorná-sára illlrk velési miniszter leiratot intézett a város taközli, hcigy a király dr. Lichtenegger Lajos hozni a gehéicskiék drágán Iáknak jól. (iA kö- nulásához, amelyben arról értesíti a hatósázönség 'viszont drágán lakik és rosszul). Elzárt got, hogy a szegedi gazdasági és sző'lőmiuneliső osztályú Ifőtörzsorvosnak a szegedi honkálátclk remidles, sima lefolyása, céljából elvéd csajpáítkörlbáz, főtör-zisü-rvcisának oktrnfw a bérkocsisok ipartestületié azzal a kórássel rendeli a, kényszermunkaerő
alkalmazását. A
véd cisapatkórház főparancsnokának a saját fordult a városi tanácsihoz, hogy tekintettel tanács hétfői ülésén meiglbizta Bokor P á l hea rendkívüli drágaságra, engedj© meg a ta- lyettes polgármestert, liogy intézkedjék rökérelmére méig-ejtett felülvizsgálat orediméhye
nács, a bérkocsi v-iteiMiijok mérsékelt felleimealapján „min-t rcikíkant mindenmömiü népfel- lését. A tanács hétfői ülésén foglalkozott a videsen, liogy a szegedi gazdaikiözömségnek
megfelelő munkaerő álljon rendelkezésére.
kelői szolgálatra is 'alkallm-aitlain"-nalk nyug- bérkocsisok kérelmével és a saerdiai közgyű— Előléptetések a szegedi bírói karban.
állcniányibía való helyezésiét eltremdellte..
lésnek javasolni fogja a viteldíjak harminc
őfelsége a király Molnár István törvényszéki
— Machánszky főorvos és Szuhányi százalékkal való íelleime'lésénak megszava- birót a szegedi tábláihoz bíróvá; Elekes Gyula
őrnagy orosz fogságban. Dr. Machánszky zását.
szegedi törvényszéki birót ugyanide tanácsLászló, a szegedi közkórház operatőr-orvosa,
— Gavallér város. Pozsony városáé lesz elnökké, Schvaiger József szegedi, törvénytartalékos főorvos, a körülzárt Przemyslben
az
érdem,
hogy tiszt/viselőit átsegíti a mos- széki bírót ugyanide VII. fizetési osztályban
teljesített katonai szolgálatot. A vár "eleste
[ sorozott bíróvá, Kiss Jenő szegedi járásbirót
után, .mint most táviratilag értesítette Szege- tani drága idők elviselhetetlen terhein. A a csongrádi járásbírósághoz VII. fizetési oszden lakó családját, ő is orosz fogságba került. polgárság .köréiből inidullt ki a. mozgalom és a tályba nevezte ki.
A távirat Kazánból, a kazáni, kormányzóság város .pénzügyi bizottsága meg is állapította
- Megállapították a szegedi mezőszékhelyéről, Románián és Bécsen át érke- a tervezetet mlely szerint az egész tisztikar- gazdasági munkások béreit. Dr. Somogyi
nak és az összes -városi alkalmazottaknak
b
zett Szegedre. Az orvos csak annyit tudat,
és 15 percent, között mozgó drágaségi pótlé- Szilveszter elnök-lésével ülést tartott a gazdahogy orosz fogságban van é s semmi baja
kot, ad. A közgyűlés azonban 'kévéséit© a drá- ságii bizottság, melyen megállapították a mesincsen. — Szuhányi Lajos szegedi -hadbíró gaságl pótlékba bevontakat b á r még a városi zőgazdaságii munkákra kirendelendő munkáőrnagy, aki Przemyslben. telj'esitett legutóbb csőszökről is gondoskodás történt, kle-veselte, sok napszámlbérót. Ezelk a Ibér-ek a mmmikahéiy
szolgálatot, szintén orosz fogságba került. hogy csak április 1-től számítsák a pótlékot, ós végzendő munkáik szerint különfélék és
Tegnap tőle is távirat érkezett szegedi roko- melyet jlanuár 1-től kiiváímtalk -megállapitani. ezért közöljük alább mindazt, amit megállanaihoz. Birutchból, Voronnas kormányzóság- Brolly Tivadar polgármester szép kijelentését pított a bizottság. 1. A szántás vetési 'és fogaból a következőket táviratozta: „Jól érzem hoigy a tanácstagok nem reflektálnak a drá- tos munkánál szőlőn vitásnál metszésinél kumagam, ide szállítottak, egészséges vagyok". g-asági pótlékra a közgyűlés tagjai egyhan- korica és egyéb fcaiplási mumkáíkinál a város
— Szegedi tisztek kitüntetése. A hiva- I gixxllag visszautasították, végül a közgyűlés a körüli feketéiken Újszegeden, Röszke-szenttalos lap vasárnapi száma közli, liogy őfel- I pénzügyi bizottság tervezetét visszaadta a ta- -miháily telek [Feketeszól Naigyszéksós DoI nácsnak, hogy az összes elhangzott méltá- maszék, Moralhalcim, Szatyirmaz éis Fehértó
sége a király, .az ellenség előtt tanúsított vi- nyosnak vélt kilvánságdk figyelembe vétőié- kapitátnyságokban napi 3 kor. szóival Három
táz és eneidméinyes magatartásáxért Po- vel a városi főszámvevő u j 'tervezetet állapít- K., Királyihalom, Zákány, Osonva, Átokháza,
tyondy Károly 46. gyalogezredbe! százados- son még 'ós ainmak tárgyalására uj, rendki- Csengelle iBalástya, iGajgonya és Őszies,z-ék kanak, a harmadosztályai vaslkoroniainandet a I vüli köz,gyűlést hívjon egyhe. A kiadások fe- pitányságoklban pedig napi 2 K 40 fill., szófizetéséből val Kettő kor. 40 fillér. 2. Szántás, vetés és
liadiékitmónnyel adományozta. A inagas- ki- I dezéisér© a Ibeivonult tisztviselők
megtakarított összeg és a pótadó kiveiós több- boronáláls után holdiankiint a feketéken 14 K,
tüntetés a hőis százados ismerősei körében I let bevétele áll reixd el kezesre. A határozat a többi területeken 12 korona. 3. A város köősz-iné örömet, keltett. Dr. Magyari István I azoixlban csak-i-s a konmnyhatólsági jóválha- r ü l feketében, Újszegeden, R öszík©-szentszegődi jeles fiatal orvost, a szegedi 46. gy. I gyás után lesz foganatosítható. Pozsony >ze- mihálytellek, Féke-teszél, Nagyszékeós, Doezred segédorvos,át, őfelsége, hősies maga- I xencsós város ímert iyen .gavallériát megen- ma-szék, Mórahalcim, Szatymaz ós Fehértó
kapitányságokiban szán.tás-ivetés, boronálás
I gedliet magán alk.
tartásáért ás kitűnő szolgálataiért a koronás
hőldankint 14 kor., szőlő, kukorica stlb. kapáarany érdcmkerc-szt/tel a 'vitézségi érem sza— A tojás és a tej makszimális ára lás ilxclldamkiut 14 kor. szőlőpeivnctezésnél, nalagján tüntette ki.
a szegedi piacon. A szegedi rendőrség nagyon ponkint 4 korou'a. Királyhalom Zákány,
— Szegedre helyezett járásbiró. Az I hellyes intézkedést léptetett életbe -a szegedi Osonva, Át-olkháza, Csengelé, BaOásty-a, G-ajgoiiya- és- ÖSzeszék kapitá-nyságo-klban pedig
igazságügyimiiniiszter dr. Martinyi
László I piacokon. Megszabta a tojás és a tej maksziszántás, v-etés, boronálás ho-klankint 12 kor.,
nagyváradi járáslbirólságlx albínót a szegedi ki- I máin árát. Miivel azi élővételi tilalom neim
| szőlőpenmetezés után' pédüg napi 3 kor. 50
rályi járásbírósághoz helyezte át.
I Vezetett a kívánt eredményre a rendőrség fillér. A női munkásoknak a fenti napszíiinx— Felvidéki levél. Ma a kárpáti esemébérefcnéí 25 %-al ktevesébb napszámibér jár.
nyek egyik fontos helyiéről,
Nagymihályról I most erélyeselblb rendszabályhoz nyuillt a kö- 4. Aratálsért a holmoki földeiken napszámbér
érkezett magánlevél jutott kezeink közé, mely I zöuKÓg érdekében. Eszerint a tojás darabjá- az aratóiknak 6 K„ a imiroktverőknek 4 K,
kérni; kiisholdainkint (-1200 négyszógölenlkint) pedig
elmondja, hogy bár a Nagymihályon keresz- I ért 8 fillérnél többet nem szabad
tül Mezői aborcra vezető vasút végpontja: a I a tej ám pedig literenként 32 fillér. Miután a arató dija 7 K , a marofcverőjé 5 K aratás
irtán a feketeföldieken napszámbér az aratólupkovi alagút, amely mindössze 60 kilométer- I tej kavlés, a rendőrség a r r a is ügyel, hogy
távolságra van Nagymihálytól, érthető, ha a | egy-egy vévő ©igy liternél többet ne vásárol- I nalk 7 K, a xnarolkiveriőixék 5 K ki-stholdanlkint
I (1200 négyszögölenikin-t) pedig az arató dija
környékbeli lakosságot izgatják a háborús
események, mert az ágyúk hallható bömbölé- I hasson.
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