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— Pogánysors. Pogány Mihály, a Temesvári 
Hírlap kitűnő szerkesztője a kővetkező leve-
let kapta egyik olasz hadifogságba jutott, 
barátjától: 

Monisiieur 
Pogány eors Mihály 

Temesvár 
Jenő herceg-tér 

nem lelkesednek. 
Igen tisztelt Pogány Sors ur! Közlöm 

önnel, hogy október 27-én olasz fog-ágba -ju-
tottam. (Itt felsorolja a fogolytáborokat, me-
lyekben mieigiforduít, ezeket a fent em-litett 
okiból nem iir julk tó.) Itt beszéltem -Evés ugrál, 
de eddig csak kevésszer, inert ő nagyon tar-
tózkodó életet folytat, annál többet, érintke-
zőim azonban Koplalás és Eázás Ferenc bará-
taimmal; mindkettő derék ember és jó baj-
tára. 

— A gyermekszanatorium karácsonya. 
'A habom szerencsétlen beteg árvái részére 
épül Balatonszaba dán egy 200 ágyas gyer-
mokt-zara-torium. A.z intézet belső modern 
higiénikus berendezésig ér tekéken 'fordul most 
gróf Zichy János kormányzó elnök oly .kére-
lemmel la. táiuíiadálioirlhoB, ihogy szagé ny és 
gazdag egyaránt nyissa meg szivét, amikor 
saját gyermekiének karácsonyfáját diisizití ós 
gondoskodik anyai, apai szivének boldogsá-
gára,, saját kisdedének őreiméről, gondoljon 
némi .adománnyal azoknak árvám és betegen 
maradt kisdedeiről, akik életüket áldozták a 
baaa és mindannyiunk megvédéséért és .aik,ük-
nek megmentéséit tűzte '.feladatául .a Zsófia 
Országos Gyermekszana tórium Egyesület. 
Nagyobb alapitv.áflryoik közvetlenül .gróf 
Zichy János 'kormányzó ©lnölkttröz ([Budapest, 
VIII., Vas-utca .10.) intézhetők, mig adomá-
nyokat elfogad a 'Zsófia On-zágcs Gyermeik-
szanatórium .Egyeisület, (Budapest, VIII., 
Stáhly-utca' 15.) aliol gyüjtőivek is .rendel-
kezésre állanak, i Adomány ókat lapunk is .el-
fogad. 

— Fuvardíj tulkövetelésért öt nap. Dr. 
Temesváry Géza kihágási bíró öt napi elzá-
rásra átváltoztatható ötven .korona pénzbün-
tetésre ítélte Pósa iSáudor hé?Ibae'íissscgédiat, 
mert három őruio; tor tő.1 négy;'beróna helyett 
kíleinc borona vitel dijat követelt. Az egyik 
őrmester kifizette a kilenc koronát, de feljefen 
tette P'ósát zsarolásért. .A hérkocsis tul szigo-
rúnak: találta az ítéletet és felehbeziett. 

— A keleti expresz menetrendje. A Frcm-
denblatt jelenti: E hó 12-től 1,5-igBoroszlóban 
taniáfcskozás volt az uj .balkáni expr-aízvonat 
fi: irgalmának megkezdéséről az érdekelt vas-
uttársasáigoik képviselői .között. Ezek a ta-
nácskozások a Temesvár ott december ,2-tól 
4-ig folytatott tárgya,lásoikinak egyes üzemi és 
technikai kérdését tisztázták. Német hivata-
los részről .közlik, hogy a boroszlói vaautigaz-
g,áfásáig javaslata szerint Boriin.—.Boroszló— 
Oderberg között az volna a .menetrend, hogy 
a berlin—frklrichsirassei pálya udvarról az 
ii,i balkáni expresszvonat reggel S óra 15 .perc-
kor indulna, Boroszlóba .12 óra 13 perekor, 
Oderl ergbe pedig délután 3 óra 20 porckor 
érkezne még. Ez 7 óra 5. perces útnak felelne 
nreg. Mivel Budapesttől Oderbergág az ut 
nyolc óra, az uj expresszvonat .körülbelül 15 
óra alatt ér B.er,Iliiből Budapestre. 

— Az ármentesitő társulat közgyűlése. 
Szerd'áu délelőtt Bokor Pál helyettes polgár-
mester elnöklete alatt a Szegedi Jrmentesitő 
és Bel vizszabályozó Társulat .közgyűlést tar-
tott a következő tárgysorozattal: Igazgató• 
főmérnöki jelentés, az 1914. évi számadás 
felülvizsgálásáról a bizottság jelentése, a fe-
gyelmi bizottság megválasztása és az 1916. 
évi költség.vetés .megállapítása. 

— A karácsonyi csomagforgalom. Isme-
retes a postaigazgatóság felhívása arról, 
hogy a tábori esianiíig>forgia.lom akadálytalan 
lebonyolítása érdekében a közönség a leg-
szükségesebbre korlátozza a, szokásos kará-
csonyi csomagok küldését. .A karácsonyi és 

TELEFON : 
11-85 . 

Igazgató: 
VAS SÁNDOR 

TELEFON 
1 1 - 8 5 . 

A mai előadások jótékony-
céluak a Napközi Otthon 

javára. 

Csütörtökön 

Két nagy sláger 

Vígjáték esték 

suhancok 
Vígjáték 4 felvonásban. 

TMftalH 
4 

Vígjáték 3 felvonásban. 

Valamint az uj 
kisérő műsor! 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 
I W 

újévi pot-aküldemények esómnaigiclstárói és 
címzéséről a 'következőiket közlik: 

1. Pénzt, ékszert, más tárgyaikkal egybe 
csomagolni nem szakad. 2. Csomagolásra fa-
láda,, viaszos, vagy tiszta közönséges vászon, 
kisebb értékű és csekélyebb sulyu tárgyaknál 
pedig erős csomagolópapír használandó. Vá-
szon 'Vagy papirburkolattal bíró escimagakat, 
göb niéliküli zsineggel többszörösen átkötni, a 
zsineg kereeztezósd pontjain pedig pecsét-
viasszal lezárni kell. A peteétélésnél vésett 
pecsétnyomó használandó. 3. A címzésnél ki-
váló .gond iford'landó .a címzett vezeték- ós 
.keresztnevóniek vagy más 'megkülönböztető 
jelzések (pl. ifjabb, idősb, özvegy istbJ), to-
vábbá .a címzett polgári állásának vagy fog-
lal kozásáinak és lakhely érnek pontos kitételé-
re; a Budapestre és Wiembe szóló küldemé-
nyek ci'mirataibau,, ezenikiiviiil a kerület, utca, 
házszám, emelet ós ajtójelzés stb.) ikliteendő. A 
rendeltetési hely tüzetes, jelzés© (vármegye) 
s ha ott posta, nincs, az utolsó posta pontos, és 
(olvasható feljegyzése különösen szükséges. .A 
címet magára a burkolatra kell inni, de ha ez 
inem lehetségas, ugy a cím a fa táblácskára, 
bőr darabra vagy erős lemez papimra írandó, 
melyet tartósan a cisoma.glhoz kell kötni. (A 
papír lapokra irt címeket minidig egész ter-
jedelmében kall a burkolatra felragasztani. 
Felette kívánatos, boigy .a feladó nevét lés 
lakását, továbbá a cimirat összes adatait fel-
tüntető papírlap legyen magában a. csomag-
lian is elhelyezve arra az vertre, hogy ha a 
burkolaton levő cimirat leesnék, elvc--z.ii© 
vagy pedig elolvaslhatatlanirá válnék, a kiw.l-
deimény .bizottsági felbontása utján a jelzett 
papírlap alapján ia csomagot mégis kézbesí-
teni lehessen. -Kivámaitos továbbá, hogy a fel-
adó saját nevét és lakását a es-onnagc.o levő 
cimirat felső részén is kitüntesse. l5. A cso-
tnagioik tartalmát ugy a cinniraton, minit a 
fezállitókivélen szabaosiain és részletesen kcill 
j-fifezui. Budapestre és Wienhe szóló élelimi-
kzeireket, illetve fogyasztási adó alá eső tár-
gyakat, (husnemü, szeszes ital-óik sth.) tartal-
mazó csomagok cini iratair a nclmkülönben az 
ilyen csomagokhoz tartozó szál 1 itóle vei éken a 
tartalom, .minőség és mennyiség szerint ki-
írandó (pl. szakma k;gr., egy pulyika 3 kgr., 
2 liter ibor stb.) A tarta.licm ily részletes meg-
jelölése a fogyasztási adó kivetése szempont-
jából szükséges és a .gyors kézbe,sitést lénye-
gesen előmozdítja. 

— Öt évi börtönre ítélt földbirtokos. 
Félhivatalosan j'elentik: ;A kassai (királyi 
törvényszék négy napi főtárgyalás ,alapján 
meghozta ítéletét Litkovics Ödön ömianmai 
földbirtokos bűnügyében. akit aiz ügyézség 
azzal vádolt, liogy a,z 1914. év őszén a görög-
inyei és koskóci körjegyzőségek területén 
levő községekben a katonai igazgatás részére 
tartott vágómarha vá-ár alkalmával a mar-
háikat eladó kisgazdákat hatósági megbízás 
színlelésé vei megtévesztette az iránt, licgy az 
ő becslésétől függ a vágómarhák vételárának 
meg,állapítása és hogy a marhák után becs-
lési illeték jár neki, továbbá, hogy ő van 
meghízva a vételár kifizetésével is, mihez 
kér . t a vcp borit telein es lerónának mell' lt 
a kisgazdáknak saját pénztárából fizette ki, 
majd utóbb a kizgazdáík teljes járandóságá-
nak felvételéért a hatóságnál ö jelentkez -tt. 
A királyi iikrényszék Lukovíe, ot hetvenkét 
csalás biinlctlchen nyilvánította bűnösnek és 
ezért öt évi börtönbüntetésre, hetvenkétszer 
húsz korona pénzbüntetésre, továbbá öt évi 
pivatálvesztésre és politikai jogai gyakorló -á-
B.a.k öt évi felfüggesztésére ítélte el. A i ád-
lőtt és védője fclehbezett az ítélet- ellen. 

— A munka áldozata. Nagykikindáról je-
lenítik: iHess I Antal a nagy gőzmalomnak 
volt .a munkása. Mint ilyen, a napokban 
ónozta a ,va,gganoikat. Az .együk vaggomt elin-
ditotta és igy dolgozott még rajta. iA m a l om -
épületnek ott. valami kiszögelője van. íA gu-
ruló vaggon Hesst odiaszorii-totta a kiszögelő 
falihoz. Miután magán segíteni ineim tudott, a 
vugigorinak egy kiálló Iheigyes .rész-e felhasí-
totta hasát. Még' aznap este meghalt. 


