
Szeged, 1916. február 29. délm ag y arorszag, 5 

Báró' Jósika Samu elnök délután 5 óra-

kor nyitotta meg a .főrendiház ülését. Fel-

olvasta ia király elnapoló kéziratát, utána 

pedig rövid beszédet tartott. Abban a fel-

emelő tudatban oszlik szét a főrendiház — 

mondotta, — Ihogy a különféle harctereken 

katonáink mindenütt megállják helyüket és 

győzedelmesen küzdenek. Isten áldását kéri 

őfelségére, dicső szövetségesünkre és a dia-

dalmas hadseregre. 

Az ülés ezután a főrendek éljenzése 

köziben véget- ért. 

HIREK 
cooo 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zotíság, (Budapest, képviselőház.) 

Ezek az igazi 
öregcsontok, a dereéhrajn, de ©.silkgó zcinii 
ujc.ncrikt. Fiatalé* jókedvvel, vidám .íiótázii--
sal vonultak be a kaszárnyákba és mennek' 
majd a harctérre, allu.l acék&an kemény ök-
lük súlyát érezni fogja még a hitszegő ta' 
ián, inog a kiporolt buiidájii, már alig-alig 

! cammogó jegesmedve. 
Ne ni sokat euieinón,iáztak az itju-örrgk, 

megcsókolták az asszonyt, térdükre ültették 
a kis Gyurikát, .meglovagoltattéik a liukai 
in \g egyi-zar isto,i) igazában, és mentek, moft 
ugy kiváiita őfelsége a király. Olyik, elmfc-

, rengett néha, haza go ndol t a tornácos sárga-
házra, eszeibe jutott a faluja tornya, meg az 
a kis föld' ott a hátiéiszéko, de i.atáu .-.zömére 
hozta a sapkát éti helyikén -zoritotta a fogai 
k özé a ,finom virgóniát, 

Ruganyos léptekkel vonultak a kaszár-
nyába, magukra öltötték a .mundért és máris 
elfeledték, liogy vatálba civilek is voltak. Es-
te ogyl ^gyűltek és fele tüdővel fújták: 

Ferenc Jóska kiállott a kapuba, 

ÍArra vonul ezer öreg regruta 
Ferenc Jóska nagyot köp a marlkába: 
Visszagondol a reg ruta korára. 

# 

Azután könnyeztek egy sort. 

— Uj vezérezredesek. Bécsből jelenti a 
Magyar Távirati Iroda: A király február 
2ö-án kelt elhatározásával vezérezredessé 
"evezte ki gróf Beck Frigyes gyalogsági tá-
"ernokot, az arciére-testőrség kapitányát, 
József Ferdinánd főherceget, gróf Paar lo-
vassági tábornokot, Bolfrass gyalogsági tá-
bornokot, báró Krobatin táborszernagy, kö-
z?s hadügyminisztert és Kövess gyalogsági 
tábornokot. Abban a királyi kéziratban, a 
j'ieiyet ő felsége gróf Beck testőrkapitány-
üoz, a vezérkar egykori főnökéhez intézett, 
"angoztatja, hogv ama férfiak között, akik-
"ek a hadsereg fejlesztése körül elévül,hetet-
len érdemeik vannak s igy elismerés jár ne-
k|k a háboru valamennyi hadszínterén ki-
i vo t t örvendetes sikerekért, gróf Beck az 
e'Sök között van. A többi öt királyi kézirat 
"zonos szövegű s személv szerint szól a ki-
tántetettekhez, ilyenformán: „Kinevezőm önt 
vezérezredessé." 

— Ezer korona elesett katonák hozzá-
fertozóinak. Egy magát megnevezni nem akaró 
tásBivii adakozó ezer koronát juttatott a pol-
©áriccsfer ker-ilhez azzal a kérelemmel, liogy 

a irikkant és cl: ott katonák huiz.zútéi í tozói 
k«zött szétoeztaseék. 

— A kenderfonógyár 25.000 koronás ala 

pitványa. A Szegedi Kenderfonógyár részvény-
társaság igazgatósága huszonötezer koronás 
alapítványt létesített a harctéren Ihősi halált 
halt szegedi katonák családtagjainak segé-
lyezésére. A nemeslelkü adományt a követ-
kező tevéiben jelentették be dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek: 

Nagyságos Polgármester Ur! Igazga-
tóságunk határozata alapján van szeren-
csénk Nagyságodnak ezennel tisztelettel 
bejelenteni, hogy az 1915. évi mérleg al-
kalmából 25 .000 koronás alapítványt te-
szünk és ennek megfelelően ezennel 25 .000 
korona névértékű 6%-os ihadikölcsön köt-
vényt bocsátunk Nagyságod rendelkezé-
sére azon rendeltetéssel, hogy ezen alapít-
vány évenkint 1500 koronát kitevő kama-
taiból a mostani háronban elesett három 
szegedi polgár támogatásra szoruló, visz-
szamaradt családja egyenkint 5 0 0 korona 
segélyben részesittessenok. A segély kiuta-
lását, iiletve a segélyezendő családok ki-
jelölését egyszersmindenkorra Szeged sz. 
kir. város polgármesterére bízzuk. Azon 
időkre pedig, amikor alapítványunk a fen-
tebb megjelölt rendeltetésre már nem 
lesz felhasználható, ugy kivánunk intéz-
kedni, hogy az alapítvány kamatai ugyan-
csak egyenkint 5 0 0 korona összeggel há-
rom elszegényedett szegedi ipa roscs,alád 
segélyezésére! fordittassék. Tisztelettelje-
sen kérjük Nagyságodat, hogy ezen alapít-
ványunkat a fentiek értelmében a város 
kezelésébe átvenni kegyeskedjék. 

— A honvédelmi miniszter a 46. gyalog-
ezred tulajdonosa. Közöltük már, hogv a 
király báró Huzai Samu honvédelmi minisz 
ert nevezte ki a szegedi 46-ík gyalogezred 

tulajdonosává. A .kinevezésre vonatkozó 
kézirat vasárnap jelent meg a hivatalos lap 
ban. .-,is.v%; V í V . i . ; . c> * 

— A Szegedi Első Borértékesitő Rész 
vénytársaság közgyűlése. A Szegedi Gazda-
sági Egyesület ós a .Homoki Szól lő:?,gazdák 
Országos Egyesülete által alakított Szegedi 
Első .Bőröd itókicci 1 ő Részv ón y ta rsa s ú j t i i s á »( 
(lik évi közgyűlését ifel i u Ú T 27-é:n délelőtt 
it ártotta a Tisiza-szá! lóban. A közgyűlésen 
gróf SzMi/Ktr)) István elnökölt, a földmivel --
ügyi miniszter kép visel,ctéiten Komnszky 
Viktor (borászati főfelügyelő jelent meg, a 
.részvényeseik! nagy számiban jöttek cí. Az el-
ánok az ülést .megnyitva a jegyző,könyv vez -
trésével Vármsy Gyulát, hitélesitósévcl En-
drényi Lajost s J nra.no rits Ferencet kfeta 
meg1 s felkérte dr. Gerle Imre ügyvezető-
elnököt a közgyűlés tárgyának előadó ára. 
A z évi jel értésbe] kitürőieg a részvény! 
fáirsasag az elmúlt két évhon közérdekű cs 
eredményes müködé-t .fejtett k.i, mely a 
szegedi szőlő- ós borértékesítést hizto-- és he-
lyes rlnpclkra fektette. A z előterjesztett mér-
leg szerint a ,r>KV'nytársn-::rg tiszta jöve-
delme 1935-1: cn 21.813 korona 04 fillér volt, 
melyből részvó'nyenkiut 15 .korona osztalék 
o.sik. A közgyűlés az elhunyt Jtáez Sándor 
I! érásza ti főfelügyelő helyett. Kosinszky Vik-
tor borászati és szőlészeti főfelügyelőt vá-
lasztotta be az igazgató-ágba. ki ott a földi 
m iveié rügy í kormányt képvi-eli. A közgyű-
lés után a miniszteri kiküldött tiszteletére 
•társaiscíl éd volt a Tiszában. 

— A kórházi ápolási dijak felemelését 

kéri a város A hétfői tanácsülésen dr. Gaal 
Endre bejelentette, hogy a városi közkórház 
főorvosa előterjesztést tett a közigazgatási 
bizottsághoz a kórházi ápolási dijak feleme-
lésének szorgalmazása ügyében. A tanács 
elhatározta, hogy felterjesztést intéz a bel-
ügyminiszterhez és kérni fogja az ápolási di-
jaknak 304 fillérről 3 5 0 fillérre való felemelé-
sét, miután a jelenlegi dijak oly csekélyek', 

hogy a .kórházi köts'égvetés hatvanezer koro-

na deficittel záródik. 

— Lezuhant a rókusi templom tornyáról. 
Móri Józ-seíf hét esztendői- i-kolá* fiu vasár-
nap több társával felment a rókusi templ; in-
ba harangozni, Haiangczá.-- után a,gyerekek 
lejöttek a toronyból és nem vették észre, 
hegy Móri hiányzik közülük. A .templom-
ajtót lezárták. (A gyerek nem tudott 1 "jönni, 
nagyi® megijedt ós kimászott a tetőre, hogy 
a vízlevezető csaté mán. ereszkedjék le. A üli 
©lvtsztéittéi m egyensúlyt ós iezuliaut. iA jobb 
lábát megütötte, de eiodáLafoikópoa életve-
szélyes sérülési nem szenvedett. A városi 
közkórháziban ápolják. 

— A szegedi Zsidó Nöegyesüfet kedden 
délután öt órakor özv. Holtzer Jakabné el-
nök vezetése mellett választmányi liil -t tart, 
amely ülés keretében dr. Turcsányi Imre fő-
orvos az anya- és csecsemő-védelem ügyében 
értekezik. A ,n ©egyesület elüjjáió-ága ez 
utón is .felkéri az érdeklődőket, hogy nz élő-
adást' —"mely « zsidó hitközség székházában 
fog megtartatni — minél nagyobb .számban 
látogassák, 

— Előadások a csengelei vizkárosultakért. 
A (Szegedi Szabadoktatási Egyesül,rt vasár-
na.p déluitá.)) tartotta meg harmadik jóté-
Ikcnycélu előadását a váro-háza közgyűlési 
tériméiben. Bevezetőül a váróéi főgimnázium 
kitűnően 'betanitott dalkara énekelt szépen 
Sümegi Gyula kegyesrendi tanár vezetésé-
vel. Ez után dr. Balonyi György kezdetit'' 
meg .felolvasását,. amelyben Itália területi 
követeléiveiiwk történelmi, politikai és diplo-
máciai hátterét nagy szakavatötisággal raj-
zolta meg. A tiKiomáinyos lté-izülttégü érte-
kezés, amelynek konklúziójaként meggyőző 
nővel tárult a hallgatóság elé az, olasz hit-

szegé- .álnoksága és Itália követeléseinek jog-
talansága, nagy tetszés! kelteit. A közön-ég 

( a kitűnő előadót zajosan m gta.p-dté. Utá-na 
SzogeJélh)) Jáucs tanár tartott vetített ké-
pekkel illusztrált igen érdekes i'ehdvn-á-t 
01 iMz.'.'Lsvágiól, A tanul-ágoo é.s élvez: tes 
felolvasó-délutám n ez alkalommal is száp 
számú közönség jelent meg. 

— Április elsejétől drágább lesz a cukor. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A cu-

korrépa termelés és a cukorgyártás nehéz-

ségeire való 'tekintettel, a kormány április 

1-től kezdve u cukor makszimális árát má-

zsánkint 14 koronával felemeli 

— A Nővédő Egyesület felolvasó délutánja 
A (szegedi •Katholikus Nörédő Eggesiüet 
vasárnap délután 4 órakor tartotta mtg első 
sorozatos olőadátát a •csficsemő- é* anyavéd; -
lemről. ,Előadók vcltak: özvegy IBáthory 
Nándor né, dr. Koráén József nyugim a/ott fő-
orvos, dr. Szalag József főkapitány és dr. 
Zadrorecz István kormányt •oiácso.-, ház-
főnök. A z élvezetés előadásokat a süketnéma 
intézet ragy termel on téu'tctf ák meg. Az elő-
adáson nagyszámú közönség jelöni meg. 

— Hangverseny a városi főgimnáziumban 
A kegyesrendiek vezetése alatt álló szegedi 
városi főgimnázium ifjúsága vasárnap dél-
előtt 11 órakor az intézet dísztermében jól 
sikerült hangversenyt rendezett. A sikerből 
kivették részüket: Pollner Kálmán (szava-
lat), Szaiay József (zongora). Veres Miklós 
(szvalat), Rioh'ter János (zongora), Csala 
Albert (szavalat), Tóth Kálmán (hegedű), 
Klein Béla (violin), Sztarcihewielh Jenő 
(cselló), Somlyódy Ferenc (harmónium), 
Széli János (szavalat). A főgimnáziumi ének-
kar ügyes és fegyelmezett éneklése nagy 
gyönyörűséget szerzett a jelenvolt előkelő 
közönségnek. Előadás után kisorsolták Kht-
csili Ferenc jelenleg hadapród, volt VII. oszt. 
tanuló festményét a vak katonák javára. 

— Az Ipartestület közgyűlése. Hétfőn dél-
előtt lilém- órakor tartotta a városháza köz-
gyűlési termében a Szegedi Ipartestület ren-
des évi közgyűlését- Szakáll József tlnökl-e 
alatt.. A közgyűlés minden észrevétel nélkül 
veit© tudomásul a pénztári jelentést, a zár-
számadást ás az 1916. évi köh-ségelőirányza-


