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a 46-i!k gyalogezredből, Jójárt 'István a 3-ik 
huszárezredből. 

— Dicsérő elismerés. Szivessy Tibor tar-
talékos hadnagy, a .Bölim-Ermolli hadsereg 
parancsnoksága -résééről, -kiváló és -eredmé-
nyes -teljiasitrnény-eiiért dicsérő elismerésben 
részesült, 

— A negyvenhatosok köszönete. A negy-
vcnbatoidiik gyalogezred 4 ^v je_ 
gény-s-égén-ek a város tudvalevőleg ezer Ikc-ro-
nút -ajándékozott, hogy abból ika-rács-o-nyi 
ajándékkal lássák el a katonáikat. Lanner 
Géza, őrnagy a város szeretet-adományáért 
most a város tanácsához intézett következő 
levélben -mond -köszönetet: 

— Brassó folyó iho 13-án- 47157/915. s-z. 
alatt ki-utalt 1000 korona vételét igazolva, — 
fogadja o tekintetes Tanács, valamint- Sze-
ged' -szab. kir. váro-s közönsége a fiai iránt 
érzett és tanusitoltit áldozatkészségért és -fi-
gyelőmért -a parancsnokság, tisztikar és le-
génység hálás köszönetét. 

Fenti -c-s-szeg -a legénység élelmezésének 
javítására fog (karácsony . mindkét napján 
forditit'atoi, 

— A hadifoglyok egészségügyi megfigye-
lés a'aít. A legutóbbi kolera esetekkel kapcso-
latban dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
távirati!a-g* fordult a belügyim-inisz-terliez -és 
kérte, hogy miután •ctZ -cl •véleménye, hogy 
ezeket -a •kolera-eseteket -a szerb -foglyok hu-r-
-colták be, ne bozzan-sk -addig foglyokat Sze-
gedre, amiig előbb -orvosi megfigyelés alá 
nem ve-szik. -A belügyminiszter -ma átiratot 
intézett -a polgármesterhez és értes-itettc, 
hogy az illetékes katonai parancsnokságct 
megkereste, liogy ilyen irányban -intézik-e-d-
•jék. A temesvári katonai parancsnokság, 

amely a szerb hadifoglyok szállítása iránt 
intézkedik, tudatta -a -miniszterrel, h-ogy a 
ifogolyszállitásoknál k-imeritő óvintézk-ediése-
k-e-t -fognak életbe léptetni ás a foglyokat 
csak öt napi szigorú megfigyelés után szál-
lítják az ország belsejébe. 

•— A tengeri-rekvirálás eredménye. A 
földmÍvelés-ügyi miniszter tudvalevőleg hú-
romszázötven vaggon tengeri rekvirálá-sát 
rendelt-e el -mig .a,z összeírás -csak ' tizenhét 
v-aggont eredményezett. A -miniszter ezt a 
mennyiséget rte.m találta elegendő-n-efc és pót-
rekvirálást kívánt, amelyen huszonegy mé-
termázsát irtaik össze: Dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester csütörtökön. Budapestre 
utazik, (hogy -eze-k-et az adatokat -a mini-ztőr-
rel közölje. 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség alap-
szabályai. Október huszonkilencedikén alakult 
meg a Felebaráti Szeretet Szövetség és az 
alapszabálytervie'zietet felterjcsztett-éik -a bel-
ügy-minisztériumhoz. A válasz most érkezett 
meg, a 'miniszter az alapszabályokat nem 
hagyta jóvá. Két miniszteri -rendeletre hivat-
kozik a b-elügymi-niszter, amelyek -szerint 
-egyesületek alakítása egyelőre -nem engedé-
lyezhető. A tervezetben közölt célok pártfo-
gásra érdemesek', — irja il-eiragában-, — de 
egyesületi alapon ezidősze-rint nem valósít-
hatók meg. 

— Szegedi huszárok vitézsége. Molnár 
Ferenc Az Est december huszonharmadik i 
számában -a -sajtóbadiszállásról küldőt,t jelen-
tésében. megemlékezik Juhász Anitái szegedi 
h-ouvédbuszár főhadnagyról, ükj mint szá-
zadparancsnok egy kis hus-zár-különitmén-y-
nyel 'hősies elszántsággal üldözte az oroszo-
kat -a. c-h-oim—kővel i vasútvonal irányába-. A 
•különítmény -egyik hadnagya sebe-sülten- már -
már az -oroszok kezére került, miikor Turö 
Vince közhuszár, aki szintén szegedi, neki-

ugrott az oroszoknak, kivágta hadnagyát és 
ötbe vitte vi-ssza a -c-sapathoz. 

— Az iskolákból alakított hadikórházak 
sorsa. Franki Antal, törvényhatósági bizottsági 
tag a következő inditvá-nyt nyújtotta be a 
közgyűléshez: 

Városunk legtöbb iskolája^ a hábo-ru tar-
tama ailátlt, hadikórházaik -és kaszárnyák cél-
j-a-iira használtatik fel. H-o-gy eiziem állapotot 
mennyire -megsínylik az islkiolák, .azt -bőven 
indokolni -felesleges. Egyes- -iskolákban, -pél-
dául a Dugonics-utcai -polgári leányiskolában 
három különféle leányiskola ta-rit előadást 
fölváltott időközökben, A délelőtti előadás 
-még alig ér véget, már a -másik iskola növen-
dékei foglalják el a tar-termeket s igy a kellő 
szellőztetésre és takarításra aili-g j-ut idő. A 
szili-éri i-sk-ola, a-mely -kaszárnyai célra hasz-
náltatik, kis növendékeit a Tó-. Csuka- és 
Zárda-utcákban- llevő asztalio-s írnühelejyikíben 
berendezett „isko,!ák"-fca helyezte el s ott ta-
nítóinak. Természetesen hasonló állapotok 
vannak a- váro-s egyéb iskoláiban is. Az isko-
láknak ilyen katonai -célokra v-aló -felhaszná-
lása, természetesen hazafias, kötelesség volt. 
M-a azonban a csaták -színterei mind oly tá-
vol esnek a;z ország 'határaitól, hogy inkább 
a harcterekhez közelebb eső helységekben ál-
lítanak föl kórházakat és ott helyezik cl a 
sebesülteket. -Nem látszik léhát valószínűnek, 
hogy a -sebesültek nagyobb 'tö-meg-ei váro-
sunkba -kerülhetnének. Elérkezettnek látszik 
tehát iáiz idő, hogy a katonai célokra lefoglalt 
iskolákat mentesítsék, különösen hu figye-
lembe vesszük, bo-gy időközben több barak Is 
készült. A fővárosban — é p -az iskolákra való 
tekintette!), — már folyamatban v-an- -több ha-
dikórház, feloszlatása -és az . iskoláikban- -levő 
kaszárnyák kiürítése. Mindez indokok alap-
ján tisztelettel inditványozom: (Mondja ki 
ha-táro-zatilag a t-ek. Közgyűlés, hogy a tek. 
Tanács lépjen mielőbb érintkezésbe a kato-
nai parancsnoksággal, ho-gy a viszonyokhoz 
mérten, fokozatosan adja á t az iskolai épüle-
t-eket, amelyek kórházi -vagy kaszárnyai cé-
lokra vannak -lefoglalva és bocsássa azokat 
eredeti rendeltetésükre. Az eredményről a 
tek. Tanács, a február havi közgyűlésem te-
gyen jelentésit. 

Az indítványozó érvelése bizonyára meg-
győzi a hatóságot és a közgyűlést arról, 
h-ogy az iskolák visszaadása- érdekében meg 
lehet tenn-i a lépéseket. 

— Megállapították az elgázolt asszony 
kilétét. Hétfőn délután a közúti villamos egyik 
kocsija -elgázolt egy mimikáskül-ejü asz-
szony-t, a-ki,mek kilétét csak szerdán reggel 
sikerült megáll-apit-ani. A közkórllnázban 
ugyanis jelentkezett Hangodi (Pál szegedi 
cipész-segéd és -megnézte a holttestet, [Hangod! 
felismerte benne a vele év-ek óta vadházas-
ságban) élő Juhász Józs-elf-nót, aki hétfő este 
-óta, eltűnt Üstökös-utca 1, szá-m alatt i 1-aká-
ruk-ról. Juhász József nlá boncolása -ma -délben 
volt. 

— A rossz idők következtében mindenki 
hasznos ajándékot vásárol szereteteinek. Leg-
jobban megfelel c célnak: kávé, tea, cacaó, 
csokoládé, cognac, valódi jamaikai rum, vagy 
szegedi paprika, amelyek elismert jó minőség-
ben kaphatók a világhírű Kotányi János cég 
szegedi fiókjában, Kárász-utca 5. 

— Szerencsétlenül járt kislány. Szélpál 
Ilona, -bak tói tizenegy éves isk-oláslány ked-
dien -este házimunkája végzése közben el-
esett és jobb lá tó t el-törte. (Beszállitották a 
városi (közkórháziba, ahol megállapították, 
hogy sérülése súlyos természetű, de nem 
életveszélyes. (A rendőrség nyomozást indí-
tott -annak me-gá,1 lapit-ására, bo-gy terhel-e 
valakit -gondatlamsáig. 

— Forradalom — a könyvek birodalmá-
ban. A könyvek között valóságos forradalmat 
jelen-t -a ,jMM-liók; könyve" cimü ..regényválla-
lat, mely most indult meg. Hőbben) a válla-
latban a legjobb ína-gy-a-r írók legjava mun-
káiból, jó papiroson, .teljesen befejezett ne-
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