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A török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

267.36967 koronával csökkent 

a város javadalini bevétele. 

(Saját tudósítónktól.) Szerdáin diölaitám 

•négy órakor tartotta a javadatai bizottság 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnöklésé-

vel januári ülését. 

Balogh Károly tanácsos közölte a bizott-

sággal!1, hogy a város javadalmi bevételei 

1915-ben 267.369-67 koronával volt kevesebb, 

mint az előző évben. 1915. decemberében 

116.356-45, 1914. december 'havában 164.133 

korona 01 fölér volt .a bevétel, kevesebb vcilt 

tehát a tavaly decemberi bevétel 47.776-46 

koronával. 1915 utolsó évnegyedében 329.996 

korona 77 fillér, 1914. utolsó három 'hónapjá-

ban ,483.853-73 korona volt a javadatai bevé-

tel, a különbség 153.856-96 korona. 

Tavaly, az egész évben 1,496.446,42, 

1914-ben pedig 1,764342-05 korona folyt be. 

Kevesebb volt tehát a város javaduimi bevé-
tele 1915-ben Z67.39&67 koronával. 

Négy tétel kivételével minden egyes jö-

vedelmi ág bevétele csökkent. 1915. decem-

berben állami fogyasztási adóból 44.264-78, 

városi fogyasztási adóból 11.450-30, helypénz-

díjból 7296-46, vágóhididijból 13.232-86 koro-

na folyt be a város pénztárába. 

— József főherceg — Bako3 Györgyhöz. 

Két hónappal ezelőtt közül tűik azt a levelet, 
amelyet a magyarok szivéhez Legjobban hoz-
záférkőző József főherceg irt a szegedi tarta-
lék hadikórházban betegen .fekvő Bakos 
György 4fi-os katonának. (Bakos György, ami-
kor a főherceg levele megérkezett, már iram 
volt Szegeden, (Brassóba utazott ós az itteni 
tartalék-kórház vezetősége utána küldte a 
főherceg páratlan jó szivéről tanúskodó, 
atyai gondosságu írását, amely bizonyára 
nagy örömet szerzett .'Bakos Györgynek, aki 
— ugy látszik — újra kórháziba került ós er-
ről értesítette a főherceget. Erre vall az a 
tábori levelező-lap, amelyet József főherceg 
intézett most ujabban Bakos Györgyhöz a 
szegedi IX. szánni tartalék kórházba. A le-
velezőlap tartalma a következő: 

.Sajnálattal értesülök, hogy me-
gint a kórházba kerültél. Budapesten 
nem láthatsz engem, mert én a harc-
téren vagyok, oit, ahol elhagytál és 
Budapest re, Jva az Isten megsegít, 
csakis a békekötéskor jöhetek. Re-
ményiem hamarosan felépülsz. Üdvö-
zöl József főherceg." 

A tábori levelező lap címzése: Bakos 
György 46-os katona, Szeged, Hadikórház. 
IX . Res. Spital. Feladó: József főherceg, tá-
bori posta 91. A rózsaszínű tábori levelező 
lapot a IX. tartalék kórház vezetősége továb-
bítja Bakos Györgynek oda, ahol most tar-
tózkodik s ha .majd haza kerül a'vitéz katona 
Makóra, ahová való, bizonyára 'büszkélkedve 
mutogatja majd a ritka írásokat, a József 
főherceg jóságos szivéről tanúskodó sorokat, 
amelyeik ékes dokumentumai lesznek a há-
borús időnek és József főherceg emberi meg-
nyilatkozásainak. 

— Az osztrák kormány tagjai Budapesten. 
Bécsből jelentik a Budapesti Tudósítanak: 

A 'legközelebbi napokban az osztrák kormány 

több tagja Budapestre érkezik. Az osztrák 

miniszterek a magyar kormány tagjaival a 

háborúval kapcsolatos gazdasági kérdéseket 

fogják 'letárgyalni. 

— A horvát m'niszter eskütétele. Buda-
pestről jelentik: Az újonnan kinevezett hor-

vát-szia von miniszter, Hideghéty Imre csü-

törtökön újra Budapestre érkezik, ahonnan 

Bécsbe megy, 'hogy letegye az esküt a király 

előtt. Ez után a miniszter Budapestre költözik 

és átveszi 'hivatalát. 

— Lázár-emlékünnep. A Dugonics-Társa-

ság január harmincadikán, vasárnap dl lután 
négy óraikor néhai elnöke, dr. JÁizár György 
polgármester emlékezetére Lázár-emlékünne-
ped tart a városháza közgyűlési termében. 
Az emlékünnep programmja a következő: 1. 
Ének. A városi főgimn. ifjúság énekkara. 2. 
Elnöki megnyitó. 3. .Emlékbeszéd Lázár 
György dr. fölött Tartja Kovás János r. tag. 
4. Emlékezések. Irta és fölolvassa Tömörkény 
István r. tag. 5. In memóriám, költemény. 
Irta és fölolvassa Móra Feren r. tag. 3. Him-
nusz. A városi főgimn. ifjúság énekkara. 

— Az eltitkolt lisztkészletek lefoglalása. 
A hivatalos lap szerdai száma a kormány 
370/1916. sz. rendeletét .közli a be nem je-
lentett, elrejtett vagy eltitkolt gabona- 'és 
lisztkészletek beszólgálatása, illetve- lefogla-
lá'sn tárgyában. A rendelet kiemeli, hogy 
azokból a mennyiségekből, amelyeket a leg-
utóbbi általános összeirás alkalmával válla-
latok és magánosok bejelentettek, meg ilehet 
álrtipitaní, hogv a bejelentést sokan elmulasz-
tottak, vagy nem a valóságnak megfelelően 
tették meg. A kormány módot akar adni a 
jóhiszemű személyeiknek ->rra, hogy muL'isz-
táfealklat pótol .iáik. Mindazok, akik mulasztásu-
kat utólag pótolják, ezzel az előzőleg elköve-
tett kihágás büntetőjogi és vagyonjogi követ-
kezményei alól, amennyiben a kihágás miatt 
még jogerősen nem volnának elítélve, men-
tesülnek. Aki a közszükségleti célokra igény-
be vett gabona- és llisztnemüek mennyiségét 
akár egészben, akár részben .iogéllenesen fel-
használja. elfogyasztja, elidegeníti, vagy 
rrcg'-cmmisiti, arra a törvényhatóság első 
tisztviselője a fél meghallgatása után a köz-
'sziik s'őglet kielégítése elől elvont készlet ér-
tékének kétszereséig terjedhető kártéritő 
összeget szabhat ki. — A kormány másik 
rendélete kimondja, hogy minden malomvál-
lalat, gabona- és lisztkereskedők, valamint 
általában (a termelőket kivéve) mindazok, a 
kik gabonát vagy lisztet fargalombahozatal 
céljára tartanak birtokukban, kötelesek a bir-
tokukban levő saját, vagy más részére őrzött 
mindennemű lisztkészletből és hulladékból 
1916. február hó első napfán meglevő készle-
tet legkésőbb február hó 8-ig a 'Haditermény 
Részvénytársaságnak bejelenteni. — A kor-
mány harmadik rendelete kimondja, hogy a 
Haditermény Részvénytársaság a kormány 
megbízásából vásárolt termények és cikkek 
további eladásánál azokat az árakat számit-
hatja fel. amelyeket a kereskedelemügyi, a 
föildmivelésügvi és belügyminiszter együtte-
sen, megállapít. 

— Facipőt kaonak az Árpád Otthon nö-
vendékei Az Országos Gyermekvédő Liga 

igazgatósága leiratban utasította a szegedi 
Árpád-Otthon vezetőségét, bogy az otthon-
ban elhelyezett növendékek létszámáról sür-
gős jelentést tegyenek. Azt kívánja ugyani 
a liga igazgatósága tudni, lipgy hány gyer-
mekei kell majd facipővel ellátni. Elhatároz-
ták, hogy tekintettel arra a nagy talpbőr hi-
ányra, amely a háború következtében clőál 
lott, a növendékeket fatalpu cipőkben fogják 
járatni, . 

— Hatvannap! elzárás tejhamisitásért. 
Dr. Temesváry Géza főkapitány helyettes, a 

ikihágási biróság vezetője, szerdám délelőtt 

hatvan napi elzárásra és ezernyolcszáz ko-

rona pénzbüntetésre ítélte Pavlov Szirna uj-

szentiváui notórius tejhamisitót. A .vegyvizs-

gálót megállapította, hogy a Pavilov által for-

galomba hozott tej olyan mértékben volt kut-

vizzeil keverve, hogy az egészségre rendkívül 

ártalmas. 

— Kitüntetések. A király a háboiu idején 
teljesített kiváló szolgálataik elismerésen! a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét adomá-
nyozta Breier Zsigmond és Riess Béla lf""had-
biztosoknak, valamint Pappert Vencel alezre-
desnek, a^kerületi parancsnokság osztályveze-
tőjének. — A hivatalos lap mai száuia közli, 
hogy dr. Rózsa Andor budapesti Vörös-ke-
reszt egyletkeli megbízottat a Vöröskereszt 
hadiékitményes második osztályú .díszjelvé-
nyével tüntették ki a katonai egészségügy 
körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül. 

— Földrengés Erdélyben. Kolozsvárról 

jelentik: Szerdán reggel több erdélyi város-

ban földrengés volt. Abrudbányán reggel 8 

óra 35 perckor erős földrengést éreztek, mely 

2—3 másodpercig tartett. Nagyszebenben 

•reggel 8 óra 35 perckor nagy földrengés ré-

mitette .meg a lakosságot. Kis megszakitás-

sal 60 másodpercig tartó erős földlökés volt 

érezhető. A régi házak falai megrepedeztek. 

a kémények vakolatok leomlottak, iödéleso-

p, i vh-a a rémülten, az utcára menekülő 

emberek fejére. Szászrégenben reggel 8 óra 

37 perckor földrengés volt. Két erős lökést 

éreztek, a 'házakban a fali órák megártottak, 

a kének eMtemtek. több lakásban a bútorok 

elmozdultak helyükről. Maroshévizről, Besz-

tercéről ós több helységből is földrengés: je-
leztek. Brassóban reggel háromnegyed ki-
én ckor hosszantartó erős földrengés volt. 

ta más után két erős lökés rázkódtatta meg 
a.tatait. Az emberek ijedten ,az utcára futót-
a'k. A házak falai megrepedeztek és sok he-

lyen a kémény ledőlt. Nagyobb kárról vagy 

•rétesetekről még .nincs hir. — Székelyudvar-

helyen reggel 8 óra 46 peirckoi északnyugat-

ról délkeleti irányban ha'ladó, öt másodpercig 

tartó, hullámos földrengést éreztek, mely a 

függő tárgyakat kilendítette helyükről. 

— Jogerős fölmentő Ítélet. A mult év no-
vember 22-ikétől december hó 4-ik napjáig 
tárgyalta a szegedi kir. büntető törvényszék 
első büntető tanácsa Pókay Elek elnök lésével 
csalás és megvesztegetés büntette miatt vá-
dolt Lehner Kálmán, Beregi Béla, Schtvarz 

Henrik, Lória 'Henrik, Gruber Zsigmond, 
Bőhm Sándor és AczéJ Géza bűnügyét. A 
törvényszék az összes vádlottakat fölmen-

tette a eád alól. mert nem találta bebizonyí-
tott nak, liogy a vádbeii cselekményt elkö-
vették. A fölmentő Ítélet ellen Gadó István 
ügyész semmiségi panaszt jelentett be. A kir. 
Kúria TV-ik büntető tanácsa január 18-án tar 
tott tanácsülésén Istvánffy Lajos kir. kúriai 
bíró előadása alapján .foglalkozott a semmi-
ségi panasszal, amelyet főtárgyalás kitűzésé-
nek mellőzésével visszautasított és ennek kö-
vetkeztében a törvényszék fölmentő ítélete 

jogerőssé vált. Lehner Kálmánt, a Tisza-pá-
lyaudvar raktárfőnökét a Kúria már előbb 
sürgönyileig szabadlábra helyezte. 

— A drága libák. Kispál Gábor jómódú 
zákányi gazdaember szerdán reggel bejött 
Szegedre a feleslégével, bogy négy pár so-
vány libát eladjanak. A libákat a kocsin 
hagyták, az asszony pedig kiment a piacra ós 
a kofáknak ajánlotta fel párját negyvennégy 


