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— Rendelet a refakciák és díjkedvezmé-
nyek érvényben maradásáról. A kereskede-
lemügyi miniszter rendeletet .adott tói: a kö-
vetkező évben érvényesitlhetö dljkedvezmé-
nvekről, és éijvrssziatéritésekről. A rendelet-
ből ímegállap,irtható, hogy az összes díjked-
vezmények és díjvisszatérítések érvényben 
maradnak és akik azt jósolgatták, hogy ezen 
a téren valami változás' következik be, na-
gyon' TOSSZ ul voltak értesülve. Mindössze 
azok <a refiakciák maradtak el, amelyek az 
ellenséges külföldre való kivitel előmozdítá-
sát célozták és azok a dijikedvezimények tö-
röltettek, amelyek amúgy sem érvényesíthe-
tők, mint például a kiviteli tilalom alatt álló 
terményeké és gyártmányoké. 

— A vasutasok ó-esztendeje. Immár lezá-
ródik az il91ő-iik esztendő kopoTSÓjia . (Még csak 
az utolsó szögiek liiániyoznalk, liogy tel tegyük 
a feledés, a mregiscmisiilós örök hónába. Hit-
tük, irtomtjltlülk, llioigy a b á b o m borzalmai, mire 
ez az év lezárul, még fognak szűnni. Sajnos, 
reinényieinklben1 csalóditraiik. De azért nem ál-
lamik szárnyaszegetten imaHiika,asztal uraknál. 
Az az erős hit, az a vaskemény, meggyőződés 
tovább éi Lennünk, ihcvry a. háború csaik a mi 
győzelmüniklke] végződhetik. .Hazánk, az 
édes magyar Haza szent és sérthetetlen Ifi-
gyen. Szent, a hitünk, hogy az Igazságnak 
győzni© kell. Ugy iis fc<g lenni. 24 é r a múlva 
néhai esztendővel. a megsemmisülésé 365 nap 
minden iné'lküLö'/l'sei, .szenvedései, borzalmai 
és igyászai. Hány család érezte ennek az év-
nek keserveit, ibáiny családot fosztott meg ez 
®z év ikenyédketreső.jétől. hánynak borított a 
fejéi© fekete .gyiászíátyolt, De azért nem zú-
golódtunk. Mindenki tud ja , ihogy mindem nél-
külözés,, iminiden gyász 'tüneimasí elviselése, 
kötelesség. IA inngy.a.r vasutas mondhatni, 
•mindem tekintetben kivette' résziét a gigászi 
küzdelemből. lErats 1 üszkék is vagyunk.- iNiotn 
egy társunk öntözte vénével a, öiaremezőt, hősi 
lelke gyönyörködve nézi a nem hitt, de ré-
méit eredményt, Hámy társunk adta oda ;riéJ-
külözhiető filléreit 'jétékonycélna, melynek 

szíép. enadmiéuyie az, bogy eddig körülbelül 
33 lezteir Ik-oironia gyűlt egybe „Vasutasfalva" 
felépítésére. A ivasratak idegszála i az ország-
nak, amelyeken mm nemcsak élet, Hinnem ha-
lál is száguld a Ihideg acélsíneken, melyeíkiniek 
•útjait a szerény kis őiüiázaeskáik mellett álló 
ezer és ezer vasutas őrzi szeretettel, odaadás-
sal. H a eljön az esztendő végé, nyugodtan 
hajthatod (fejedet nyugovóira vasutas, men-
tettél mindent, amit tehettél. íS ha ©ljöm az 
áiklás'thozó béke, fokozott erővel tedd meg 
a kötelességedet, melyre nemcsak esküd, ha-
nem magyar voltod is kötelez. Kováts József, 

— Lelőtte a húgát. Herédi János horgosi 
gazdálkodó kilenc (éves János fia szerdám dél-
után ©gy ócska puskával babrált az udvarom. 
Hat esztendős bugával háborúsdit játszott, 
a kis Margitra fogta a fegyvert. Véletlenül 
elrántota a ravaszt és ia játéknak sáanaarn 
vége lett: a puska, elsült és a kislány szétron-
csolt fejjel, holtan terült el a földön. Csü-
törtökön kiszállott a helyszínién la szegedi 
törvényszék vizsgálóbírója, ihoigy •megálla-
T*itsa kit terhel a felelősség a gyermek tragi-
kus haláláért, 

— A Szegedi Leányegylet hálás köszönetet 
•mond' az itt fölsorolt adakozóknak a küldött 
adományokért: öav. Holtaer Jaka'bnlá 1 zsák 
liszt, Holtzer Manci száz pár virslii, Schwarz 
Rudolf kicnyéir, Somló Pista 10 korona, Schle-
si-nger iGutbárd Róza bab és burgonya, Lin-
denfeld Biertalanmé cukor, Holtzer Dáindelné 
20„ Varga (Mihály 20 korona, özv. dir. Halász 
Lájoané cukor és tojás, Stern Ignác bah és 
burgonya, iSchwiarz Manóné bab, Lindlenfeld 
Maca cukorkák, iSeelcnfrcund Amália. (Fél-
egyháza) káposztavágó, Wolf Jakab kenyér. 

— Be kell jelenteni az ólomtárgyakat. 
A hivatalos lap mai szánna kormányrendele-
tet közöl, amlely szerint az egészben, vagy 
túlnyomó részben ólomból való tárgyaik 'kesz-
letét, .nevezetesen az ólomdrótok, lemezek, 
szerszámok, géprészek, plombál: és egyéb 
ólomaának, sulyok, hetük, csövek, medencék, 
iartányok stb. készleteit be kell jelenteni. 
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igazgató: VAS SÁNDOR. Teleion 11-85. 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

A szenzációk szenzációja! 

Nagy detektivdráma 5 felvonásban. 

Minden előadáson számozott helyek. 

Katona-, diák- és gyermekjegyek szombaton és vasárnap a 2 órai 
előadáson adatnak ki. Rendes helyárak. 

— Leszúrtak egy legényt. Karácsonykor 
Bcrényi András átokházi legény több társá-
val Szabadkára indult. Útközben: betértek 
egy korcsmába, laihoi összeszólalkoztak egy 
ittas szabadkai legényekből álló társasággal. 
4 veszekedés verekedéssé fejűit és Rozem-
herszki István szabadkai legény Berényifr 
bicskájával leszarta. Beiénvi holtan esett 
össze, ia gyilkost ia csendőrök őrizetbe vették, 

— A Belvárosi kávéház, melyet Szilveszter 
előtti napon Klein Ernő, a szakmájában ki-
váló jártassággal biró s Szeged kávéiháziba 
járó .vendégei előtt közkedveltségnek örvendő 
kávés veszi iát, nemcsak eddigi vendisigköriét 
igyekszik rniegt,artani, de r a j t a lesz, Ihogy n j 
vendingekkel gyarapítsa helyiségeit, iE tekin-
tetben ,a valóban elsőrendű kávéházi italokra, 
a h idas buffet ízletes voltára, a napi és ké-
pes lapok bőségére, nemkülönben a zenészek 
ezirívonal-k.a fekteti 'a. fősúlyt. A valóban jó ' 
kezekibe letett kávéház hirdetésére e helyen 
is 'fiellli'.ivjuk olvasóink flgyelmiát. 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyílnak 
meg január 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét 
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14-tól . 
Igazgató, Jakab Dávid. 
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Harc a tenyerem 
Berlin, december 30. Néhány nappal ez-

előtt egy temgernllaltjáró naszád eísiilyesz-
tette a Cottingham nevü angol gőzöst. Ez az 
a hajó, amelyről körülbelül két hónap 'előtt 
sokat írtak, mikor kapitánya pályázott arra 
a diijra, amelyet az angol tengerészeti kor-
mány kitűzött annak a fel nem fegyverzett 
•angol ketreskedemi hajónak! .megjutalmazá-
sára, amely német tengeralattjáró naszádot 
elpusztít, vagy keresztülroihan fölötte, eset-
leg nekirohan. A Gottinghiam azonban' akkor 
az illető tengeralattjáró naszádot csak meg-
rongálta. (M. T. I.) 

Török hivatalos jelentés. 

Konstantinápoly, december 30. A főhadi-
szállásról jelentik december 29-iiki kelettel: 

Irak-front: Kut el Amaránál ia küzdelem 
hosszabb szünetelésekkel tovább tant, Seik 
Aidí bevételeikor aizi angoloktól 450 petróilieuim 
és benzinnel telt kannát zsákmányoltunk. 

Kaukázus-front: Őrjáratok csaitúrozái-
sain kivül nincs 'semmi jelenteni való. 

Dardanella-front: December 27-éről 28-
ra virradó éjjel és 28-án jobb- és balszár-
nyunk ellen 'heves bomba- és toirpedíótüz. A 
•középen tüzérségi párbaj. Délután két cirkáló 
egy idleig ágyúzta jobbszárnyunkat külön-
böző irányból, de mikor a mi ütegeink meg-
nyitották a tüzet, azok elhallgattak és eltá-
voztak. Egyik cirkálót eltaláltuk. 

Délelőtt ágyúink tűzte leszállásra kény-
szeritett egy ellenséges kétfedelű repülőgé-
pet, amely Jemserseih és. Knmkale fölött el-
repült, Tekeburmu magasságában ia: tenigeribe: 
esett és Iimbrosiz felé vontatták el. Anatóliai 
parti ütegeink sikeresen ágyúzták a kikötő-
ket Tekeburnuban, Sted 'il! Bátorban' és kör-
nyékét ás. December 27-én. egyik vizi repülő-
Ígért ink sikeres fetoteritő repüléseket végzett 
'Leimnosz és: Maviro felett, a mudroszi kikö-
tőben levő raktárakra eredményesen hajított 
bombákat és tüzet támasztott. 

A többi fronton nincs uj'ság. (M. T. 1.) 


