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A legtöbb adót fizető bizottsági 'tagok sorá-
ból törölték, mivel adójuk kisebb lett, meghal-
tak vagy viszonyaikbau egyéb változás ál lot t 
be: Ligeti Bélát, Ormódi Bélát, Brecher Alber-
tet, Lövész Antalt, Já rossy Sándort , Pick Je-
nőt, Pick Mórt, Kárász Józséfet, Solti Pál t , 
d r Lázár Györgyök Bokor Jánost , Vas And-
rást és dr. Szigeti Sándort. 

U j virilisták a következők: d r Glanzer Mór, 
dr Sziráky Gyula, Csiky Zsigmond, Zombory 
Ferenc, Engel Vilmos, d r Somogyi Szilveszter, 
Tóth Pál, Wind József, Hegedűs Béla, i f júbb 
Sdhlesinger Mór, Glöokner József, Lidhtenegger 
Károly, Katona Ferenc. 

Azl916. december 31-ig választott Derszib 
Béla, dr Ditrói Nándor, Gerő Ármin és Botkor 
Károly helyei, va lamint 1919. december 31-ig 
megválasztott Paleszko Ottmár, Gsányi J ános 
és Szmollény Nándor bizottsági tagok helyei 
megüresedvén .az u j választásokat déoember 
közepén t a r t j ák meg. 

— A KÖZÉLELMEZÉS ÜGYÉBEN szer-
dán délután indul a küldöttség Budapestre. A 
törvényhatósági bizottsági tagok a küldött-
ségben való részvételre a polgármesteri hiva-
talban kitett iven jelentkezhetnek. 

— Megkezdődtek a jegyzések a harma-
dik hadikölcsönre. Hé főn kezdődtek meg a 
harmadik hadikölcsön re a hivatalos jegyzé-
sek. Szegeden a főispáni hivatalban és a ban-
koknál is már az első napcn történtek na-
gyobb jegyzések. Az összes aláírási helyeken 
élénk forgalom volt és mindenütt igen sokan 
jelentkeztek az aláírók, akik között nagyon 
sok olyan veit, aki már az első két hadiköi-
csönre is jelentékeny összeget jegyzett, de 
van sok olyan is, aki most először ajánlja fel 
az államnak felesleges tőkéit. Mint Budapest-
ről jelentik, az első nap jegyzései .között sze-
repel Boroevies gyalogsági tábornok, hadse-
regparancsnok, aki a harmadik magyar hadi-
kölcsönbő.1 1ÜO.OOO koronát jegyzett. Ez a 
népszerű hadvezér a két első hadikölcsönre 
is jegyzett és vagyonából immár negyedmil-
lió koronát ajánlott fel !a nagy iigy céljaira. 
Békefi Rémig zirci apát a magyar cisztercita 
rend nevében egy millió koronát jegyzett. — 
Veszprém városa a kórházalap terhére 75.000 
koronát jegyzett. A pénzügyminisztériumhoz 
érkezett első jelentés szerint a Békésrnegyei 
Általános Takarékpénztárnál jegyzett Beli-
czay 'Géza orsz. képviselő 150.000, Bakos 
Mátyás 200.000 .koronát. 

— Burián és Stürgkh a királynál. Bécsből 
táviratozzák a Budapesti Tudósítónak: Báró 
Burián István közös külügyminiszter vasár-
nap /Kihallgatáson jelent meg. a királynál. Utá-
na Stiirgh Károly osztrák miniszterelnököt 

. fogadta őfelsége. 
— Kitüntetés. A szegedi orvosi karnak egyik 

fiatal és kiváló kéjpzetteégü tag já t , dr. Feuer 
Egont, a közkórház segédorvosát, aki a, háború 
kitörése óta, két megszakítással, a harctéren 
teljesít szolgálatot, eredményes és ki tűnő köz-
reműködése mia t t a k i rá ly a Signum Laudis-
szal tünte t te ki. — Szibinlács Györgynek, a 107. 
népfölkelői dandárná l beosztott szegedi bon-
véd albadbiztosnak őfelsége a Ferenc József-
rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt 
szalagján adományozta. 

— Megsiketült és megnémult katonák 
kiképzése Szegeden. A harctéren megsiketült 
és megnémult katonák az eddigi tapasztalatok 
szerint siketnémák módjá ra újból megtanulhat-
nak beszéli, illetőleg megtanulhat ják a beszéd-
nek a szájmozgásokból való megértését. A mi-
nisztérium fe lh ívására a gyógypedagógiai in-
tézetek országos szaktanácsa legutóbb tar tot t 
gyűlésén szintén foglalkozott e kérdéssel s azt 
a javaslatot terjesztet te a minisztérium elé, 
liogy az összeirt megsiketiilt és megnémult ka-
tonák egy részét helyezze Szegedre, ahol a siket-
némák intézetében szintén tanfolyamot nyitnak 
részükre. A szalktanácsi gyűlésen Szegedről 
Klufj Péter igazgató vett részt, aki teljes kész-
séggel a jánlot ta fel a szegedi intézet tanár i 
testületének közreműködését. 

— Gyilkos merénylet Lipót kóburgi her-
ceg elleti. Bécsből jelentik: Hétfőn reggel a 
a bécsi III. kerületben nyílt utcán egy ele-
gánsan öltözött hölgy, akiről megállapították, 
hogy Rybicska udvari tanácsos leánya, me-
rényletet követett el 'Lipót kóburgi herceg el-
len. Előbb leöntötte egy üveg vitriollal, az-
után többször rálőtt, majd önmaga ellen for-
dította fegyvert és többször egymásután ön-
magára lőtt. A leány azonnal meghalt, a her-
ceg súlyos sérüléseket szenvedett. A merény-
letnek semmiesetre sincs politikai háttere, va-
lószínűleg más ügyről van szó. 

— Kitüntetés a halál után Hírül adtuk, 
hogy Gzinner Andor hadapród, Czinner Imre 
helybeli kereskedő fia, a Stry.pa melletti harc-
téren augusztus 30-án, ellenséges golyótól ta-
lálva, hősi halált halt. A tehetséges i f jú , aki 
példás előmenetelt tanúsított pályáján, a harc-
téren is kitűnt, vitéz magatartásával, amiért a 
vitézségi nagy ezüst éremmel tüntették ki, két 
hónappal a harctéren való elvérzése után. A 
vitézségi nagy ezüst érem tegnap érkezett meg 
a gyászba borult szülőkhöz. 

— Könyörgő körmenet Bécsben a győ-
zelemért. Bécsben vasárnap délután impozáns 
körmenet volt, amelyet a bíboros hercegérsek 
vezetett. A körmenet, amelyen az uralkodó-
ház tagjai közül Zita, Mária Jozefa és Mária 
Annunziata főhercegasszonyok is részt vettek, 
cl ii'G gadaími templomtól indult a Burg udva-
rán keresztül a Szent István székesegyházig, 
ahol Károly Ferenc József trónörökös várta. 
A dómban könyörgő istentisztelet volt. Az 
egyházi ünnep végén a közönség elénekelte 
az osztrák himnuszt. Az uralkodóház tagjait 
az egész utón lelkes ovációkban részesítették. 

— Megszűnt a cukorhiány. A hosszabb 
idő óta tartó cukorhiány hétfőn megszűnt. 
Most három vaggon fehér cukor érkezett 
Szegedre, Ennek 'a mennyiségnek már régeb-
ben kellett volna megérkeznie, azonban. Me-
zőhegyesen egy koleragyanus megbetegedés 
történt s .a cukrot ott 10 napig visszatartot-
ták. Most kiderült, hogy a mezőhegyesi kole-
•r-agyanus meni volt íkiíerás .s igy 'a cukrot aka-
dálytalanul továbbították Szegedre. 

— Békeelóadások Szegeden. A Feministák 
Szegedi Egyesülete vasárnap ta r to t t választ-
mányi ülésén elhatározta, hogy csatlakozik az 
állandó béke magyar bizottsághoz. Hogy a bi-
zottságnak minél több tagot szerezzen, béke-
előadások rendezését tervezi. Első előadóknak 
meghívta Groáhné Halasy Piroskát , a feminis-
ták nyíregyházai egyesületének elnökasszonyát 
ós Mellemé Miskolczy Eugéniát , a budapesti 
Feministák Egyesülete ipolitikai bizottságának 
elnökét. Mindkét előadó résztvett a nők hágai 
békekongresszusán. 

— A Nővédö Egyesület ünnepsége. Ked-
ves ünnepség folyt le vasárnap délelőtt a Sze-
gedi Katolikus Nővédö Egyesület székházában, 
amely a háború kezdete óta tiszti,kórháznak 
van berendezve. A tisztikórház emeleti termé-
ben minden vasár- és ünnepnapon misét szol-
gál tatnak, amelynek keretében ez alkalommal 
a szép ünnepséget megtartot ták. Az egyesület 
patronázs-testületábe ugyan i s tiz ur i leány je-
lentkezett felvételre, akiket vasárnap dr. Zad-
ravec István, .alsóvárosi zárda/főnök, a patro 
nessz-testül-et lelki igazgatója patronessz-jelöl-
teknek avatott föl. A felavatási szertartás után 
dr. Zadravec az u j patronessz-jelöltekhez ma ' 
gas szárnyalású beszédet, intézett, amely nagy 
hatással volt az összes jelenlévőkre, akiknek 
soraiban a tisztikórház betegein kivül a fel-
avatott urileányok hozzátartozói is nagy szám-
ban voltak jelen. Az egyesület leánykörei a 
háború kitörése óta szünetelnek, azonban most 
ú j r a megkezdték áldásos működésüket s vasár 
naponkint összegyűjtik a f ia ta lkorú leányokat, 
hogy oktatással és kellemes szórakozással távol 
tar tsák őket azoktól a veszedelmektől, amelyek 
nek az életben, különösen vasárnap ki vannak 
téve. 

—• A dédelgetett tanya A város tanácsá-
nak hétfői ülésén -dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester bejelentette, hogy a város .ki-
rályhalmi erdejében mintegy kétszáz öl akác-

fa van s kérte, hogy a tanács ezt szállíttassa 
be a városba. Indokul azt hozta fel a polgár-
mester, liogy a városban kevés fa van s a 
nagy vaggonhiány miatt a fakereskedők csak 
késedelmekkel tudnak eleget tenni a rendelé-
seknek. Bokor Pál helyettes polgármester 
ellene szólt a polgármester élőterjesztésének, 
mivel szerinte a fa beszállítása a fuvardijak-
kal sokba kerülne. Egyébként — úgymond — 
ezt a famennyiséget meg kell hagyni a külte-
rületi lakosságnak. A polgármester még egy-
szer szót emelt indítványa mellett, ámde a ta • 
nács ugy találta helyesnek, ha a királyihalmi 
akácfákat a külterületi lakosságnak hagyja, 
annak ellenére, Ihogy a bafüvarozás a polgár-
mester terve szerint — .a köztisztasági válla-
lat. utján1 — nagyon kevésbe került volna. 

— Gídófalvy törzsorvos kitüntetése Dr. 
Gidófalvy Béla törzsorvost, aki évekig teljesí-
tett Szegeden szolgálatot és kedvelt t ag ja volt 
a város ur i társadalmának, nem rég Aradra 
helyezték. Most, mint Aradról jelentik, kinevez-
ték az összes mozgó Vöröskereszt-kórházak 
parancsnokává. Ez a kitüntető beosztás u j abb 
elismerése Gidófalvy értékes munkásságának. 

— Endrényi József emlékezete. Az olasz 
harctéren hősi halált halt Endrényi József 
emlékének adózott vasárnap megkapó köz-
vetlenséggel Endrényi Imre nyomda- és !ap-
vállalatának személyzete. A gyászoló család 
a szegedi sajtó képviselőinek jelenlétében ifj. 
Endrényi Imre és Szőcs Károly nyomda-
vezető beszéde után leleplezték a vállalat né-
hai, nagyjövőjü igazgatójának pálma és vi-
rágdísz övezte arcképét. 

— Kibővítik az adóhivatalt. Koczor János 
adóügyi tanácsos bejelentette a tanácsinak, 
liogy az .adóhivatal szűk s a helyiségeken több-
féle változtatásokat kellene eszközölni. A ta-
nács felhívja a mérnöki hivatalt , hogy a,z adó-
ügyi tanácsossal vizsgál ja meg a helyiségeket 
s készítsen tervezetet azok u j abb beosztásáról. 

— Kérelem. Arról értesültem, hogy egyes 
siketnéma gyermekek .szabad idejükben eljár-
nak kéregetni. Mivel az intézet minden siket-
némáról gondoskodik és főleg mivel becsületes 
munkásokat óhaj t belőlük nevelni, nem pedig 
koldusokat, kérem mindazokat, kiktől e meg-
tévedt gyermekek alamizsnát kérnek, hogy sem 
pénzt, sem ennivalót ne adjanak nekik. A sze-
rencsétlen gyermekekkel tesznek jót ( jövőjük 
szempontjából), Hogyha nevüket vagy szem él y-
leirásukat velem egy .levelező-lapon, illetve te-
lefonon (433. sz.) szívesek lesznek közölni. Klug 
Péter igazgató. 

— A légszeszgyár szerződése. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos a tanács hétfői ülé-
sén bemutat ta a közvilágítási szerződést, mely 
szerint öt év multán, 1920. október 31-én a város 
megvál that ja a gázgyárat . A szerződés sízerint 
a városnak kii kell fizetnie .a. beruházások még 
nem amortizált értékét, azonkívül olyan kötele-
zettségeket, kell még teljesíteni, amelyeknek a 
megál lapí tására öt éven keresztül az üzletered-
mény és vagyonmérleg átvizsgálására van 
szükség 1915-től 1919-ig ter jedő időben. A ható-
ság .felszólítja a részvénytársaságot, liogy a 
szerződés értelmében a most következő években 
mutassa be üzleteredményét és vagyonmérleg-
számláját . 

— Iskolaszéki ülés. A községi iskolaszék 
Kovács J ános alelnök vezetésével hétfőn dél-
u tán 4 órakor tar to t ta rendes havi ülését a vá-
rosháza bizottsági termében. Az iskolaszék fo-
lyó ügyeket intézett el. 

— Több mint kétmillió földúlt tűzhelye-
inkért ! Törvényhatóságaink, városaink és köz-
ségeink közül az u j ra f öl építendő kárpát i falvak 
j avá ra u j abban a .következők adakoztak: 
Nyíregyháza város 10.000, Szászváros sz kir . 
város 5000, Kolozs vármegye 2000, Veszprém 
vármegye 2000, Zsolna r. t. város 1200, Veszprém 
r. 1. város 1000, pestm,egyei Pereg község 1000, 
Szolnok r. t. város 1000, Zilab r. t. város 600, 
Algyő község 120, Tömörkény község gyűj tése 
195.24, Késmárk sz. kir. város 100. Soborsin 
község gyűjtése 60, Törökbálint község gyűjtése 
35. Ezenikiviií Nógrád vár::: "gye alispánia, 
Nagy Mihály személyesen bejelentette az Or-


