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kezeseinek módosításáról, amelyet Jakabffy 
Elemér ismertetett é s ajánlott elfogadásra. 

Csermák Ernő: A csődtömeg terén, a 
•mai állapotok .szabályozását kívánja. Ma az 
a helyzet, hogy egyesek nagy jövedelmet, 
valóságos főnyereményt kapnak, .mások pe-
dig alig valamit. 

Balogh Jenő igazságügyminiszter: A 
kormány egy régi tartozásának tesz eleget 
e törvényjavaslat benyújtásával, melynek a 
létrejötte Vadász Miklós államtitkár ur ér-
deme. Arra vonatkozólag, hogy a tör vény-
javaslat a megtorlásra nem1 nyújt elegendő 
módot, kijelenti, (hogy ba a büntetés, szigorí-
tása céljából a részletes tárgyalásnál indít-
ványt fognak benyújtani, ebihez készséggel 
hozzá fog járulni. 

Kevés kormány voilt, amely az ügyvédek 
érdekében többet tett volna1, mint épen ez a 
kormány. Sok ügyvédet bírónak, sok ügy-
védjelöltet pedig jegyzőnek nevezett ki, ezen-
kívül at hadba vonult ügyvédek és hozzátarto-
zóinak segélyezésére több százezer koronát 
fordított. 

A részletes tárgyalásnál Csermák Ernő 
módosítást tett a büntetés szigorítása tár-
gyában. Az igazságügy,miniszter hozzájárult 
a módosításhoz, mire a Ház azt elfogadta. 

A Ház ezután részleteiben is elfogadta a 
törvényjavaslatot. 

Következett ,a xzárnvizsgálóbizottság je-
lentése a képviselőház 1912-llk évi zárszá-
madásáról, amelyet Stupits Dezső előadó 
ismertetett. Vita nélkül elfogadták. 

A szász egyetem közgyűlési tagjai meg-
bízatásának meghosszabbításáról szóló tör-
vényjavaslatot Rakovszky Iván előadásában 
elfogadták. 

Ezután a személyes hadiszolgáltatási 
kötelezettség korhatárának az 50—55 éve-
sekre való kiterjesztéséről szóló törvényja-
vaslatot tárgyalták, amelyet Simon Elemér 
előadó ismertetett. 

Bakonyi Samu kijelenti, hogy a függet-
lenségi párt a törvényjavaslatot elfogadja. 

Urmánczy Nándor a javaslatot elfogad-
ja. Kijelenti, hogy a magyar katonáik és tisz-
tek érdemeit a '.hadvezetőség nem1 méltá-
nyolja eléggé. 

'Gróf Tisza István miniszterelnök a leg-
élesebben elítéli ,a magyar katonák elleni je-
lenségeket. Biztosítja a képviselőházat, Ihogy 
ilyesmi a íhadvezetőségtől távol áll és ha 
ilyen eset előfordul, az kisebb .rangú tisztek 
hibás felfogására vezethető vissza. 

Nóvák János után báró Hazay Samu 
honvédelmi minis,zter .szólalt fel. Kijelenti 
Urmánczynalk, hogy la visszaélléséketi meg 
fogja szüntetni. Az orvosoknál gondoskodni 
fog az előléptetésekről. 

A Ház elfogadja a javaslatot. 
Az ülés végén Huszár Károly sürgős 

interpellációt terjesztett elő a, kormányhoz 
a hadiözvegyek és árvák érdekében. 

Gróf Tisza István miniszterelnök kije-
lenti, hogy a hadiözvegyek és árvák segélyét 
a háború után rendezik, addig pótlékot fog-
nak kiutalni. 

A Ház tudomásul vette a választ. 

H Í R E K 
0000 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— A 600 MEZÍTLÁBAS GYERMEK cipő-
vel való ellátására nap-nap 1 után érkeznek 
az admányok, Pénteken erre a célra a 

Szegedi Bőripari Szövetkezet 100 
Dr. Cserő Ede i 30 
Csányi Sándorné í 
koronát adományozott. Őszesen K 134 
Az eddigi gyűjtés eredménye K 277 

Összesen tehát K 411 
Az adományokat elfogadja, nyugtázza és 

rendeltetési helyére juttatja a „Délmagyar-
ország" kiadóhi vatala.' 

Elhasznált cipőit mindenki küldje el a 
fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe (iVásár-
helyi-sugárut 31.) i 

— A fejedelmi ajándék. A Hódmezővásár-
hely cimü lap az ottani közéleti jelenségek 
kritikája helyett ISzegecLre messzelátózott lés 
meglátta azt, a 100.000 koronát, amelyet az 
őrlési jutalék 'Megtérítése címén a iBack-ma-
löm juttatott a városnak. lA Hódmezővásár-
hely cimü lap uigy találta, hoigy ez a 100.000 
korona nem ,fejedelmi ajándék", hanem kö-
teles szolgáltatás volt a iBack-malom .részé-
ről és letevén .messzelátóját, erről „illetékes 
helyen szerzett információk" alapján cikket 
irt. iDe Somogyi Szilveszter polgármester 
ugy találta, hogy ő ebben, a kérdésben mégis 
illetékesebb mint az a bizonyos hely és kö-
vetkező nyilatkozatot tette a Hódmezőváisór-
liely-hen: 

Becses lapjánál december 11-i.ki számá-
ban „Fejedelmi .ajándék" cim alatt a sze-
geid! hatóság egy .megjegyzéslét kritizálta 
meg és pedig helytelenül, mert a tek. Szer-
kesztőséig nincs tájékoztatva ,a tényékről. A 
Baek Bernát-féle .102,000 kor. nem onnan 
származik, hoigy Szeged város ie malmot bíz-
ta me,g 1915. augusztus 1-seje után az uj ter-
mésből az őrléssel s igy a Hadi rész,v.-társ. 
kikerülésével olcsóbban, jutott a búzához, 
mert ez a tény is igaz, Szeged azonban ezt a 
külömhözetet (mely mm.-kint 2 koronát tett 
ki. 'H.m.-Vásáihelyen ebiből keletkezett a 32 
ezer korona) niem tette be a pénztárba, ha-
nem a fcözönislag közt osztotta, azét, mert eny-
nyiivel olcsóbban adta a lisztet és kenyeret a 
polgárságnak, egészen november hó l-ig, 
amig a malommal a megbízotti viszony fenn-
állott. A Back IBernátfele 102.000 kor. jóval 
előbbi időről, a tavalyi termés ideijéből és 
onnan származik, hegy. PJZ a malom az idén 
januárban vároisa iránt érzett jó indulatából 
kijelentette hogy az országos gazdasági bi-
zottság által a városnak kiutalt búzát és 
tengerit ő ia sajátjából kifizette, ki is fizetett 
a város helyett 80,0.000 koronát, pénze után 
kamatot mem számított. Díjtalanul őrli meg 
ezt a búzát és tengerit s díjtalanul szolgálja 
,a közönségnek s az ekként a városnak ju-
tandó összeget,, iinely különben az ő jogos 
nyeresége lett volna, a város közönségének 
adja azzal a kikötéssel, hogy abból a város 
szegényei isegittesfeenek. Ez az összeg, mely 
,1915 februártól 1915 ungiulztuísi il-ig terjedő 
időben fcelekezett, képezi azt -a 102.000 koro-
nát, melyről joggal mondhattuk, de köteles-
ségszerűen bálával is, hogy fejedelmi aján-

dék, mert ilyen ajándékot más városoknak 
tudtunkkal nem adtak. , 

Az igazság érdekében kérem e soraim 
közzétételét. 

iA (Hódmezővásárhely ezt a nyilatkozatot 
azzal a megjegyzéssel közli, hogy „mi nem 
a szegedi hatóság, hanem az ottaind lapok 
megjieigyzlését kritizáltuk." A szegedi lapok 
sohasem írtak erről az ügyről annál többet, 
mint amennyit a polgármester ur ir nyilat-
kozatában. Ne 'tévedjünk és emlékezzünk! 

— Az interurbán telefon megnyitása. A 
háború első napjai óta Szegeden ép ugy, mint 
a többi vidéki városban szünetel az interur-
bán! tcdcfon-foTgaiom. A szegedi kereskedel-
mi és iparkamara néhány nap előtt fölirt a 
kereskedelmi miniszterihez, hogy mivel Sze-
ged most már nincs a hadizómábau, enged-
tessék meg iá® interurbán telefon, használat. 
.A szegedi kérelemre még nem érkezett vá-
lasz. Ellenben a miskolci, kassai és .debre-
ceni föl,iratokra kedvező válasz érkezett, sőt 
Miskolcnak és Debrecennek már meg is en-
gedték az interurbán telefon használatát. 
(Most Szabadkáról jelentik, hogy ott- ás újév 
első napjaiban megengedik az interurbán te-
lefon használatát, Ilyen körülményeik között 
a Budapesttel való telefonösszeköttetés is 
életbe láp. Az interurbán teletem teljes beál-
lításával egy idő,ben az utazási igazolvány 
kényszere is .megszűnik. Szabadka; bekapcso-
lódik iá békés .idők vérkeringésébe. Utazni 
lápugy lehet majd, mint régen, normális idő-
ben. 

— A magyar katona előtt nincs lehetet-
lenség. A szegedi állami főgimnáziumban az 
©gyík osztálynak gyakorlatot kellett irnia ez-
zel a oinmnel: A magyar katona. Az egyik 
fiu, a.z eílelki Fuulháber Ádám a többek közt 
ezt írta a magyar katonáról: 

—- A .magyar katona nagyon vitéz és 
előtte nincs lehetetlenség. Még a legnehezebb 
nléimet vezényszóikat is megtanulja. 

— A Szegedi Zsidó Nőegylet vasárnap 
délutáni 4 órakor a zsidó hitközség közgyülésíi 
termében rendkívüli közgyűlést tart, amely-
nek tárgyai: 'beszámolás a hadikórház egy-
évi működéséről, tiisztujitás és folyó ügyök. 
Az elnökség ezután is kérd a tisztelt tagokat 
és a kórház pártfogóit, hogy minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedj eniek. 

— Gyermekelőadás a Korzó-moziban. 
Nagy érdeklődés előzi meg a Feministák 
Szegedi Egyesületének mese-előadását, mely 
•vasárnap délelőtt 11 órakor leisz ,a Korzó-
moziban. Sem a színház, sem a mozi nem 
gondoskodik a gyermekek 'külön., nekdlkvaló 
mulatságáról, amilyen egészein .megfelel ne 
fejlődő kedélyüknek és tiszta lelkűknek. A 
meseelőadást ezár .minden: szülő örömmel és 
lelkesedéssel ,fogadja. Mindenki .fontosmik 
•tartja .a ,gyermékdk helyes szórakoztatását, A 
műsor kedves és .gonddal válogatott. Dr. Pa-
tqky (Erzsi felső,bbleá.nyiskolaii tanárnő fogja 
ismertetni az előadás célját ós lényegét ós 
-magyarázni ,a 'gyermekeknek .a vetített, ter-
mészeti képeket. Sz. Szigethy Vilmos irt erre 
az alkalomra (kiét elragadóan szép és bájco 
mesét. Az egyiket egésiz kicsi gyerekeik, mási-
kat • minden felnőtt élvezettel meghallgathat-
ja. Igy tehát mindenik kelléigülést fog bennük 
találni. A meséket Gömiöri Válnia adja elő, 
ami nagyban, emeli majd a meséik értéklét. 
Matány és Solymossy szereplése külön öröm 
lesz. lA számok között moziképek lesznek, 
szintén figyelemmel és célzatossággal kivá-
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